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Ata da 34ª (trigésima quarta) 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 16 (dezesseis) de 

novembro 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, DENIS PALMEIRA DA SILVA, JOSIANA SOUZA FERNANDES, 

RONALDO LINHARES DOS SANTOS, RODRIGO DE SOUZA LEITE, 

RONALDO ROCHA PEREIRA e SILVANO DA SILVA AGUIAR. Iniciando a 

Sessão o presidente, cumprimentou a todos vereadores, servidores, e pediu o 

Pastor Nelson, para fazer a leitura de um versículo Bíblico e uma oração. Em 

seguida pediu para a Secretaria para proceder com a chamada dos 

vereadores, onde constatou-se a presença da maioria, conforme lista de 

presença. Na sequência, colocou em discussão e votação a ata anterior, que 

foi achada conforme e aprovada por unanimidade. Continuando, a secretária 

fez a leitura das matérias da pauta da ordem do dia, que foram: Discussão e 

Votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, e Redação Final, 

favorável ao Projeto de Lei № 003/CMAAN/2022, de autoria do Vereador 

Colemar, que dá nome a logradouros e praça públicas da sede do Distrito de 

Jussara e dá outras providencias;   Indicação  №118/2022, de autoria do 

Vereador Jorge, indicando ao chefe do Poder Executivo que viabilize junto ao 

órgão competente a possibilidade de elaborar um projeto de Lei, que Dispõe 

sobre o pagamento do adicional financeiro na forma de incentivo de final de 

ano, destinado aos Agentes Comunitários De Saúde- ACS e Agentes de 

Combate  às Endemias-ACE do município de Água Azul do Norte- Pará; 

Indicação № 119/2022, de autoria da Vereadora Vanusa, indicando ao Chefe 

do Poder Executivo, que viabilize junto ao órgão competente a retirada da 

ladeira do Deró, bem como a colocação de bueiros na estrada do Eltinho, 

região da Jussara.  Em seguida como não houve ninguém inscritos para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, passou a sessão para o GRANDE EXPEDIENTE, 

fraqueando a palavra para a Senhora Luzia, que cumprimentou a todos os 

Vereadores, servidores e seus colegas agentes de saúde e os demais 
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presentes, e falou sobre a indicação de Autoria do Vereador Jorge , dizendo 

que, gostaria que o Poder executivo elaborasse uma lei  de adicional 

financeiro, na forma de incentivo de final de ano, destinados aos agentes ACS 

e ACE, falou também que outras cidades já aprovaram esta lei a quase 

05(cinco) anos , e que em Água Azul também já fizeram está mesma 

solicitação com as gestões anteriores,  porém não foram  atendidas. E que 

dessa vez espera ser atendida pelo Poder Executivo, criando esse Projeto.  Na 

sequência o presidente agradeceu pelas palavras, e, passou a sessão para a 

ORDEM DO DIA, e colocou em discussão o Parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, passando a palavra aos líderes de 

partidos, que foram achados conforme e aprovado por unanimidade.  Em 

seguida também discutiu as indicações № 118/2022 e № 119/2022, que foram 

todos favoráveis e aprovadas por todos em votação. E concluindo o Presidente 

agradeceu a presença de todos, e por não haver mais nada a se tratar, 

declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada esta ata por mim 

DARLA BISPO LEITE FERREIRA, que após lida e discutida, sendo aprovada, 

será devidamente publicada. Plenário Adorando Alves dos Santos, 16 de 

novembro de 2022. 
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