
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 

ESTADO DO PARÁ 
CNPJ: 04.524.267/0001-39 

 
 
 

Boletim para a 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 - PA. 

Data: 15/06/2022           

Hora: 10h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

1ª) – 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. 

2ª) – 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.  

3ª) – 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. 

4ª) –  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. 

5ª) –  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. 

6ª) –  Indicação № 054/2022, de autoria da vereadora VANUSA, indicando ao 
executivo, a construção de um posto de saúde na Vila Raposa. 

7ª) –  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.  

8ª) –  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. 


