
 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 

ESTADO DO PARÁ 
CNPJ: 04.524.267/0001-39 

 
 
 

Boletim para a 32ª (trigésima segunda) 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: 26/10/2022           

Hora: 10h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

1ª) – Parecer da Comissão de Finança e Orçamento, Favorável com 

modificação ao Projeto de Lei № 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 № 110/2022, de autoria da vereadora VANUSA, indicando 

ao executivo, que viabilize junto ao órgão competente a colocação de Bueiros 

próximo a residência do Senhor Jarbas, na Região do Baiano Biola, no Distrito 

de Jussara 

3ª) – Indicação de № 111/2022, de autoria da vereadora VANUSA, indicando 

ao executivo, que viabilize junto ao órgão competente a limpeza do córrego 

que passa aos fundos do açougue do Sr. Divino e próximo da residência do 

Sr. Janailson, no Distrito de Jussara. 

4ª) – Indicação de № 112/2022, de autoria da vereadora VANUSA, indicando 

ao executivo, que viabilize junto ao órgão competente o encanamento com 

bueiros na rua em frente à residência do Sr. Feliciano indo até encontrar no 

córrego que passa próximo a propriedade do Sr. Janailsom.  

5ª) – Indicação de № 113/2022, de autoria da vereadora VANUSA, indicando 

ao executivo, que viabilize junto ao órgão competente a limpeza do terreno 

que será construído a nova escola, do Distrito de Jussara. 

6ª) – Indicação de № 114/2022, de autoria da vereadora VANUSA, indicando 

ao executivo, que viabilize junto ao órgão competente o levantamento com 

aterro e colocação de 4 jogos de bueiro na estrada que dá acesso a 

propriedade dos Senhores Delmiro e Edilson, no Distrito de Jussara. 

 


