
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 

ESTADO DO PARÁ 

CNPJ: 04.524.267/0001-39 
 

Ata da 19ª (décima nona) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período Legislativo 

da 2ª (segunda) Sessão Anual, da 8ª (oitava) Legislatura da Câmara Municipal 

de Água Azul do Norte- Pará, realizada, em 15 (quinze) de junho de 2022 (dois 

mil e vinte e dois), com início às 10 (Dez) horas e 15 (quinze) minutos, no 

plenário da Câmara. Sob a Presidência do Vereador WELLES ROSA DE 

JESUS e na presença dos vereadores: COLEMAR FERREIRA SOARES, 

JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO, JOSIANA DE SOUZA FERNANDES, 

RONALDO LINHARES DOS SANTOS, RODRIGO DE SOUZA LEITE, 

RONALDO ROCHA PEREIRA, SILVANO DA SILVA AGUIAR e VANUSA 

SOARES DOS SANTOS. Iniciando a Sessão o presidente cumprimentou a 

todos, vereadores e servidores e pediu aos vereadores JORGE e JOSIANA 

para comporem a mesa diretora, em seguida pediu a secretária para fazer a 

leitura de um versículo Bíblico e para proceder se com a chamada dos 

vereadores, onde constatou-se a presença da maioria, conforme lista de 

presença. Na sequência, colocou em discussão e votação a ata anterior, que 

foi achada conforme e aprovada por unanimidade. Prosseguindo o presidente 

pediu a leitura da matéria da pauta da ordem do dia, que foram: Moção de 

Pesar № 004/2022, oriundo do Poder Legislativo, de autoria dos vereadores 

JORGE e SILVANO, pelo falecimento da senhora Zilda Maria Lourenço, 

ocorrido no dia 07 de junho de 2022; Indicação № 050/2022, de autoria da 

vereadora VANUSA, indicando ao executivo a construção da ponte localizada 

na saída do Distrito de Nova Canadá, sentido Distrito de Jussara, bem como 

fazer um aterro de 300 metros na estrada próximo desta mesma ponte; 

Indicação № 051/2022, de autoria da vereadora VANUSA, indicando ao 

executivo, para que determine ao setor competente a construção da ponte 

sobre o córrego da vicinal dos 300, próximo a igreja do Pastor Paulo; Indicação 

№ 052/2022, de autoria da vereadora VANUSA, indicando ao executivo, para 

que determine ao setor competente a colocação de um jogo de bueiro na 

estrada que liga a região dos 300 à vila Velha Canadá; Indicação № 053/2022, 

de autoria da vereadora VANUSA, indicando ao executivo, para que determine 

ao setor competente, que realize a construção de muro e instalação de telas de 
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proteção ao redor do campo de futebol da Vila Jussara; Indicação № 054/2022, 

de autoria da vereadora VANUSA, indicando ao executivo, a construção de um 

posto de saúde na Vila Raposa; Indicação № 057/2022, de autoria do vereador 

COLEMAR, indicando ao executivo, que viabilize junto ao órgão competente o 

reparo e manutenção na iluminação pública com troca das lâmpadas 

queimadas das ruas da Vila Vitória da União, município de Água Azul do Norte-

PA e Indicação № 058/2022, de autoria do vereador COLEMAR, indicando ao 

executivo, que viabilize junto ao órgão competente a colocação de uma tampa 

na caixa d’água que abastece a população da Vila Vitória da União, município 

de Água Azul do Norte-PA. Seguindo, como não houve inscritos para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, passou se, para o GRANDE EXPEDIENTE,  

flanqueando a palavra ao inscrito vereador Colemar, que cumprimentou a todos 

vereadores, servidores e público presente, defendeu suas indicações falando 

da necessidade para o local e da urgência da sua realização, da iluminação 

pública na vila Vitória da União, que logo acontecerá o leilão do hospital do 

câncer e precisam ser trocadas as lâmpadas, pediu apoio aos vereadores para 

sua aprovação. Na sequência o presidente passou a sessão para a ORDEM 

DO DIA, e colocou em discussão a Moção de Pesar № 004/2022, oriundo do 

Poder Legislativo, de autoria dos vereadores JORGE e SILVANO, pelo 

falecimento da senhora Zilda Maria Lourenço, ocorrido no dia 07 de junho de 

2022. Os líderes foram favoráveis e aprovado em sua votação. Continuando 

colocou também em discussão as indicações № 050/2022, 051/2022, 

052/2022, 053/2022 e 054/2022 de autorias da vereadora VANUSA e Indicação 

№ 057/2022 e 058/2022 de autoria do vereador COLEMAR, que foram todos 

favoráveis e aprovadas por todos em votação. Concluindo o presidente 

agradeceu a presença de todos e não havendo mais nada a tratar, declarou 

encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada esta ata, por mim NICELENA 

DE NORONHA RAMOS, que após lida, e discutida sendo aprovada, será 

devidamente publicada. Plenário Adorando Alves dos Santos, 15 de junho de 

2022.  

Presidente: _____________________________________________________ 
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