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Boletim para a 18ª (décima oitava) Sessão 

Ordinária do 1º (Primeiro) Período Legislativo da 2ª 

(Segunda) Sessão Anual, da 8ª (oitava) Legislatura 

da Câmara Municipal de Água Azul do Norte - PA. 

Data: 08/06/2022           

Hora: 10h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

1ª) – Discussão e Votação Final do Projeto de Lei № 0006/2022, que dispõe 
sobre as Diretrizes, para elaboração da Lei orçamentaria anual de 2023 e dá 
outras providências. 

2ª) – Discussão e Votação do Projeto de Resolução № 002/2022, que 
autoriza doação de bem móvel da Câmara Municipal de Água Azul do Norte-
PA.  

3ª) –  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 
de estrada próximo desta mesma ponte. 

4ª) –  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. 

5ª) –  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. 

6ª) –  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 proteção ao redor do campo de futebol da Vila 
Jussara. 

7ª) –  Indicação № 054/2022, de autoria da vereadora VANUSA, indicando ao 
executivo, para que determine ao setor competente solicitando a remoção do 
contêiner do Posto de saúde que está no Recantão e levar para a Vila Raposa. 

mailto:cmagua@hotmail.com


 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 

ESTADO DO PARÁ 
CNPJ: 04.524.267/0001-39 

Avenida Lago Azul, S/N – Centro CEP: 68.533-000 
E-mail: cmagua@hotmail.com 

Água Azul do Norte –Pa. 
 
 
 

 

 8ª) –  Indicação № 055/2022, de autoria dos vereadores SILVANO e JORGE, 
indicando ao executivo, que viabilize junto ao órgão competente a possibilidade de 

elaborar um projeto de Lei que dispõe sobre a municipalização do Transito de Água 
Azul do Norte-PA. 

9ª) –  Indicação № 056/2022, de autoria dos vereadores SILVANO e JORGE, 
indicando ao executivo, que viabilize junto ao órgão competente a possibilidade de 

elaborar um projeto de Lei que dispõe O TÍTULO de concessão de direito real de uso, 
aos moradores de áreas de ocupações de Água Azul do Norte-PA 
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