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Ata da 1ª (primeira) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período Legislativo da 3ª 

(terceira) Sessão Anual, da 8ª (oitava) Legislatura da Câmara Municipal de 

Água Azul do Norte- Pará, realizada, em 15 (Quinze) de fevereiro de 2023 (dois 

mil e vinte e três), com início às 10 (dez) horas e 15 (quinze) minutos, no 

plenário da Câmara. Sob a Presidência do Vereador JORGE LUIZ BARROS 

CARNEIRO e na presença dos vereadores: ADEVIR SUÉ DIAS, COLEMAR 

FERREIRA SOARES, DENIS PALMEIRA DA SILVA, JOSIANA DE SOUZA 

FERNANDES, RODRIGO DE SOUZA LEITE, RONALDO ROCHA PEREIRA, 

RONALDO LINHARES DOS SANTOS, SILVANO DA SILVA AGUIAR, 

VANUSA SOARES DOS SANTOS e WELLES ROSA DE JESUS. Iniciando a 

Sessão o presidente cumprimentou a todos vereadores, servidores, público 

presente e pediu para a Pastora Cleonice, para fazer a leitura de um versículo 

Bíblico e uma oração, em seguida pediu a secretária para proceder se com a 

chamada dos vereadores, onde constatou-se a presença unanime dos 

vereadores, 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 da matéria da pauta da ordem do dia, 

que foram: Eleição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal, 

para o ano de 2023. Comissões: Legislação Justiça e Redação Final, Finanças 

e Orçamentos, Comissão de Educação Assistência Social e Saúde, Minas e 

Energia, Meio Ambiente e Comissão de Terras Obras e Serviços Públicos; 

Projeto de Lei №001/2023, Que Dispõe sobre o pagamento do incentivo 

adicional financeiro destinado aos Agentes Comunitários de Saúde- ACS e 

Agentes de Combate às Endemias-ACE; Projeto de Lei № 001/CMAAN/2023, 

de 10 de Fevereiro de 2023, que dispõe sobre a extinção do Fundo Especial da 

Câmara Municipal de Água Azul do Norte, revoga a lei 529, de 08 de dezembro 

de 2020 e dá outras providencias; Discussão e votação do Projeto De 

RESOLUÇÃO Nº 001/2023, que dispõe sobre o boletim das sessões ordinárias 

da Câmara Municipal de Água Azul Do Norte- PA, para o ano de 2023, e dá 

outras providencias; Projeto de Decreto № 003/2023, de autoria do vereador 

WELLES, Que Concede Título Honorífico de Cidadão Aguazulense ao Senhor 

JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS ABREU; Projeto de Decreto № 004/2023, de 
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autoria do vereador SILVANO, Que Concede Título Honorífico de Cidadão 

Aguazulense ao Senhor VALDECY FERNANDES DE CASTRO; Indicação de 

№ 001/2023, de autoria da vereadora VANUSA, indicando ao executivo que 

seja determinado ao setor competente a reformulação do Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação do Município de 

Água Azul do Norte-PA; Indicação de № 002/2023, de autoria do vereador 

WELLES, indicando ao executivo que viabilize junto ao órgão competente a 

elaboração de um Projeto de lei que reconhece a prática do STUNT (Grau de 

Rua) como modalidade esportiva de motociclismo no município de Água Azul 

do Norte-PA; Indicação de № 003/2023, de autoria do vereador RONALDO 

ROCHA, indicando ao executivo na forma regimental, determinar ao setor 

competente que proceda a operação tapa buracos nas ruas e avenidas, da 

sede do município de Água Azul do Norte-PA, em especial, nas ruas Bahia e 

Rua Monteiro Lobato; Indicação de № 004/2023, de autoria da vereadora 

JOSIANA, indicando ao executivo, que seja realizada a compra ou locação de 

um imóvel urbano em Belém para funcionar como casa de apoio aos pacientes 

e acompanhantes do município de Água Azul do Norte que estão em 

tratamento de saúde; Indicação de № 005/2023, de autoria da vereadora 

JOSIANA, indicando ao executivo,  para que seja realizado estudos no sentido 

de melhorar a estrutura da instituição hospitalar, para oferecer acomodações 

mais adequadas para as pessoas que acompanham os pacientes em caso de 

internação, disponibilizando cadeiras de repouso; Indicação de № 006/2023, 

de autoria do vereador RODRIGO, indicando ao executivo, que viabilize junto 

ao setor competente a recuperação da ponte sobre o rio Caracol na estrada 

que interliga o Distrito de Nova Canadá ao Distrito de Jussara, neste município; 

Indicação de № 007/2023, de autoria do vereador RODRIGO, indicando ao 

executivo, que viabilize junto ao setor competente a colocação de bueiros, 

próximo a residência do senhor Zulú, na vicinal Dina Teixeira; Indicação de № 

008/2023, de autoria do vereador JORGE, indicando ao executivo, que viabilize 

junto ao setor competente a sinalização com placas PARE nas ruas e avenidas 

na Cidade de Água Azul do Norte – PA e Indicação de № 009/2023, de autoria 

do vereador WELLES, indicando ao executivo, que determine ao setor 
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competente a construção da ponte sobre o rio Água Preta, localizada próximo a 

propriedade da senhora Sandra. Seguindo, o presidente passou a sessão ao 

PEQUENO EXPEDIENTE, e flanqueou a palavra aos inscritos, vereadora 

Josiana, que cumprimentou a todos, pediu aos vereadores para fazerem uma 

visita no hospital municipal para observarem como está. E defendendo sua 

indicação, que pede ao executivo para melhorar a estrutura da instituição 

hospitalar oferecendo acomodações mais adequadas para as pessoas que 

acompanham os pacientes em caso de internação, e agradeceu a 

oportunidade. Continuando passou a sessão ao GRANDE EXPEDIENTE, 

passando a palavra ao inscritos, a começar pelo vereador RONALDO ROCHA, 

que após cumprimentos, concordou com as palavras da vereadora Josiana. 

Defendeu sua indicação pedindo apoio aos demais vereadores para sua 

aprovação, e em seguida convidou o Padre Orlaneidson, para que o efetuasse 

a entrega do seu título Honorífico de Cidadão Aguazulense aprovado em 

sessão plenária no ano passado. Nesta oportunidade o Padre, usou de seu 

tempo para agradecimentos ao vereador Ronaldo Rocha e aos demais 

vereadores, por reconhecimento e homenagem a sua pessoa e se colocou à 

disposição de todos. Na sequência o Vereador Ronaldo Rocha convidou 

também o Pastor Homero para receber seu Título Honorífico, que ao recebe-lo, 

também fez seus agradecimentos e repassando a palavra ao vereador Ronaldo 

que concluiu com agradecimentos. Na sequência o vereador inscrito a falar foi 

WELLES ROSA, que cumprimentou a todos agradecendo a Deus por mais 

uma oportunidade e também a todos pela participação. Defendeu suas 

matérias pedindo aos nobres vereadores o apoio e aprovação. Falou também 

da falta de estrutura que está no hospital e reclamou que o secretário de saúde 

não atende suas ligações. Concluindo, agradeceu pela oportunidade. 

Continuando a palavra foi cedida ao vereador ADEVIR, que cumprimentando a 

todos, falou da sua alegria em estar iniciando mais um período legislativo. Fez 

uma observação dizendo que os vereadores fazem suas reivindicações ao 

Executivo, mais nem sempre são atendidos, dando exemplo de suas 

indicações, que não foram atendidas e não foi realizada nem uma obra na Vila 

Paraguaçu, durantes 2 anos de mandato, mais ainda espera que será atendido, 
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pois faltam ainda 2 anos para encerrar esse mandato. Reclamou também sobre 

as emendas impositivas dos vereadores, que não foram realizadas nenhuma. 

Sobre sua viagem a Brazilia, disse que foi bem produtiva para angariar 

recursos para o município. Concluindo sua fala, fez seus agradecimentos. Na 

sequência quem também falou foi o vereador COLEMAR, com cumprimentos e 

agradecimentos a todos, foi solidário as reclamações dos vereadores. O 

vereador Rodrigo, usando sua oportunidade deixou suas colocações reiterando 

as falas dos demais vereadores, sendo solidário a todos e também defendeu 

suas indicações, pedindo apoio para suas aprovações. A vereadora Vanusa, 

também teve sua oportunidade de falar e após cumprimentos, defendeu sua 

indicação. O vereador RONALDO LINHARES cumprimentando de forma 

regimental, agradeceu a Deus pela oportunidade, falou de seus pedidos ao 

Executivo, que de forma oficial ou verbal também não estão sendo atendidos. 

Já o vereador SILVANO, após cumprimentos, fez seus agradecimentos e falou 

que cada vereador tem sua maneira de trabalhar e fazer suas reinvindicações, 

não se recusando a colaborar, mas dizendo que, com frequência também faz 

seus pedidos. A vereadora Josiana, pediu mais um tempo, para completar sua 

fala, que por essa vez, disse que para o Executivo o povo de Rio Maria tem 

mais vantagens que os próprios munícipes aguazulense. Outra resposta a esta 

problemática, deu também o vereador Rodrigo, dizendo que independente dos 

secretários serem trazidos de Fora do município ou não, eles estão a serviço 

do povo, e precisam fazer seu trabalho. Concluindo o grande expediente o 

presidente passou a palavra ao Ex vereador Polaco, que cumprimentou a todos 

e aproveitou o momento para convidar a todos para participarem de um culto 

de ação de graça por sua vida, na igreja Assembleia de Deus, Ministério SETA. 

E passou se a sessão para a ORDEM DO DIA, e passou-se para a votação 

nominal das comissões, iniciando se pela comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, sendo aprovados para comporem a comissão, os vereadores 

Ronaldo Linhares Dos Santos- MDB, Josiana De Souza Fernandes – PSDB e 

Colemar Ferreira Soares- PSC. Na sequência para a comissão de FINANÇAS 

E ORÇAMENTOS,  ficou os vereadores Adevir Suê Dias- MDB, Rodrigo de 

Souza Leite- PSC e Denis Palmeira Da Silva  - PSDB, para a Comissão de 
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TERRAS, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, os vereadores Colemar Ferreira 

Soares- PSC, Vanusa Soares Dos Santos – PSB e Silvano Da Silva Aguiar- 

MDB, na Comissão de  EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, 

votaram nos vereadores Silvano Da Silva Aguiar- MDB, Colemar Ferreira 

Soares- PSC e Josiana De Souza Fernandes – PSDB, ainda em votação, 

foram composto para a comissão de MEIO AMBIENTE os vereadores  Vanusa 

Soares Dos Santos – PSB, Denis Palmeira Da Silva  - PSDB e Ronaldo Rocha 

Pereira- PSC. Por ultimo foram aprovados os membros para compor a 

Comissão de MINAS E ENERGIA, os vereadores Rodrigo de Souza Leite- 

PSC, Adevir Suê Dias- MDB e Welles Rosa de Jesus – PSDB. Continuando o 

presidente repassou para análise das comissões o Projeto de Lei №001/2023, 

Que Dispõe sobre o pagamento do incentivo adicional financeiro destinado aos 

Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Combate às Endemias-

ACE. E continuando colocou em discussão o Pedido de regime de urgência 

com dispensa dos pareceres ao Projeto de Lei № 001/CMAAN/2023, que 

foram achados conforme e aprovado por unanimidade. Discutiu em seguida o  

Projeto de Lei № 001/CMAAN/2023 que foi aprovado por unanimidade em 

sua votação. Na sequência o presidente colocou em discussão o pedido de 

urgência com dispensa dos pareceres ao Projeto De RESOLUÇÃO Nº 

001/2023, que após discussão foram todos favorável e aprovado por 

unanimidade em sua votação, também em única votação o Projeto De 

RESOLUÇÃO № 001/2023, foi aprovado por unanimidade. Continuando o 

presidente colocou em discussão o pedido de regime de urgência com 

dispensa dos pareceres aos Projetos de Decretos №s 003 e 004/2023, sendo 

todos favoráveis e aprovados em votação. Discutiram também sobre os 

decretos e votaram todos a favor dos mesmos. Sendo aprovados por 

unanimidade. E por último colocou em discussão as Indicações, que   também 

foram todos a favor de suas aprovações e aprovadas por unanimidade. 

Concluindo o presidente agradeceu a presença de todos, convidou a todos 

para participarem da próxima sessão do dia 17/02/2023 e não havendo 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 
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sendo aprovada, será devidamente publicada. Plenário Adorando Alves dos 

Santos, 15 de fevereiro de 2023.  

 

Presidente: _____________________________________________________ 

Vice-Presidente: _________________________________________________ 

Secretário: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


