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Boletim para a 29ª (vigésima nona) Sessão 

Ordinária do 2º (Segundo) Período Legislativo da 2ª 

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

da Câmara Municipal de Água Azul do Norte - PA. 

Data: 05/10/2022           

Hora: 10h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

1ª) – Projeto de Lei № 014/2022, que Estima a Receita e fixa a Despesa do 

Município de Água Azul do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro 

de 2023. 

2ª) – Indicação de № 100/2022, de autoria do vereador COLEMAR, indicando 

ao executivo, que viabilize junto ao órgão competente a possibilidade de 

elaborar um projeto de Lei que autoriza a doação de telhas de propriedade do 

município de Água Azul do Norte-PA, retirado da Antiga Escola Jussara 2, 

bens inservíveis para a administração publicar, para a comunidade carente do 

Distrito de Jussara. 

3ª) –.Indicação de № 101/2022, de autoria do Vereador WELLES, indicando 

ao executivo, que providencie junto ao órgão competente 130 horas de uma 

MAQUINA PC ESCAVADEIRA, para fazer represas na PA União 2, município 

de Água Azul do Norte-PA. 

4ª) –.Indicação de № 102/2022, de autoria do Vereador SILVANO, indicando 

ao executivo, a criação do cargo de provimento efetivo de zootecnista e o 

incorpora ao plano de cargos, carreira e salários do quadro de pessoal da 

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte, Estado do Pará, e dá outras 

providências. 

 

5ª) –.Indicação de № 103/2022, de autoria da Vereadora JOSIANA, 

indicando ao executivo, que providencie à construção de pista com a 

adequada pavimentação para a prática de caminhada e/ou corrida na sede do 

município. 
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6ª) –.Indicação de № 104/2022, de autoria da Vereadora JOSIANA, 

indicando ao executivo a abertura da rua da caixa d’água no setor Planalto. 

7ª) –.Indicação de № 105/2022, de autoria da Vereadora JOSIANA, 

indicando ao executivo a disponibilização de um profissional especializado na 

Zumba para administrar aulas de zumba no setor Popular 

 

 


