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Ata da 31ª (trigésima primeira) Sessão Ordinária do 2º (segundo) Período 

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

Municipal de Água Azul do Norte- Pará, realizada, em 19 (dezenove) de 

outubro 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: ADEVIR SUÉ 

DIAS, COLEMAR FERREIRA SOARES, DENIS PALMEIRA DA SILVA, JORGE 

LUIZ BARROS CARNEIRO, JOSIANA DE SOUZA FERNANDES, RODRIGO 

DE SOUZA LEITE, RONALDO LINHARES DOS SANTOS, RONALDO ROCHA 

PEREIRA, SILVANO DA SILVA AGUIAR E VANUSA SOARES DOS SANTOS. 

Iniciando a Sessão o presidente cumprimentou a todos, vereadores, servidores 

e público presente. Pediu a secretária para fazer a leitura de um versículo 

bíblico e em seguida para proceder se com a chamada dos vereadores, onde 

constatou-se a presença de todos, 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: Projeto de Lei № 

003/CMAAN/2022, de autoria do vereador Colemar, Que dá nome as ruas  e 

praça pública da sede do Distrito de Jussara e dá outras providencias; 

Indicação de № 108/2022, de autoria do Vereador SILVANO, indicando ao 

executivo, que viabilize junto ao órgão competente a reforma e ampliação do 

PSF, denominado PSF I Adalberto da Silva, localizado no setor central do 

município de Água Azul do Norte-PA e Indicação de № 109/2022, de autoria do 

Vereador SILVANO, indicando ao executivo, que viabilize junto ao órgão 

competente a manutenção dos ônibus escolares, deste município.  Seguindo, 

como não houve inscritos para o PEQUENO EXPEDIENTE, passou a sessão 

para o GRANDE EXPEDIENTE  e flanqueou a palavra ao vereador Colemar 

que cumprimentou a todos, falou que protocolou um projeto de lei na secretária 

da Câmara, o Projeto de Lei № 003/CMAAN/2022, Que dá nome as ruas  e 

praça pública da sede do Distrito de Jussara , para que com sua aprovação 

terão a oportunidade de homenagear pessoas ilustres que contribuíram para o 

município em especial para o Distrito de Jussara, bem como para dar um salto 
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de qualidade e cidadania  para a sua região, valorizando os logradouros 

públicos e colaborando também com os serviços de correspondências. 

Continuando o presidente passou a sessão para a ORDEM DO DIA, repassou 

o Projeto de Lei № 003/CMAAN/2022, para análise da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final, e em seguida colocou em discussão e votação as 

indicações № 108/2022 e 109/2022, ambas de autoria do vereador Silvano, 

que foram achadas conforme e aprovadas por unanimidade. E concluindo 

agradeceu a presença de todos e por não haver 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, 19 de outubro de 

2022.  

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 
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