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Ata da 2ª (segunda) 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 17 (Dezessete) 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 SILVANO DA SILVA 

AGUIAR 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 e WELLES ROSA DE JESUS. Iniciando 

a Sessão o presidente em Exercício convidou o vereador ADEVIR, para 

compor a mesa diretora e cumprimentou a todos presente, vereadores, 

servidores e demais público presente. Em seguida, 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 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 da matéria da pauta da ordem do dia, que foram: 

Indicação de № 010/2023, de autoria do vereador WELLES, indicando ao 

executivo que providencie junto ao órgão competente 130 horas de MAQUINA 

PC ESCAVADEIRA, para fazer represas na PA União 2, município de Água 

Azul do Norte-PA. Seguindo, o presidente passou a sessão ao PEQUENO 

EXPEDIENTE, e como não houve inscritos, passou a sessão ao GRANDE 

EXPEDIENTE, passando a palavra ao vereador RODRIGO, que cumprimentou 

a todos de forma regimental, em relação a falta de ambulância existente na Vila 

Vitoria da União, solicitou ao secretário, providencias com urgências, pois a 

região precisa com urgência desta ambulância, para atender todas as suas 

demandas. Em seguida, convidou os demais vereadores para visitarem o 

hospital, para verem as necessidades e pediu aos responsáveis, para olharem 

com carinho para a população, atendendo-os da melhor forma possível. 

Continuando a palavra foi flanqueada ao vereador WELLES, que 

cumprimentando a todos presente, parabenizou o executivo pela escola do 

novo líder de governo, vereador Denis, defendeu sua indicação pedindo apoio 
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para sua aprovação. Na sequência o vereador COLEMAR, com sua 

oportunidade, cumprimentou a todos de forma regimental, falou que os 

vereadores não estão afrontando a ninguém com suas cobranças, com isso 

estão fazendo seu papel, que é cobrar, quando não estão sendo feito. Pediu 

união entre os poderes Executivo e legislativo. Também informou que fez um 

ofício solicitando o retorno da ambulância para a Vila Vitória da União e 

concluiu sua fala fazendo seus agradecimentos. Também teve sua 

oportunidade o vereador DENIS PALMEIRA, que Cumprimentou a todos e se 

colocou à disposição dos vereadores como líder do Governo para intermediar 

as demandas e solicitações de todos. Continuando o vereador ADEVIR, 

cumprimentou a todos, comentou sobre a sessão anterior e sua repercussão, 

que já houve melhora nos trabalhos de assistência social, bem como o pedido 

de recuperação de estrada. Parabenizou o executivo por seu atendimento. 

Falou também, sobre um ônibus estacionado na região há quase 6 meses, por 

falta de manutenção. Se colocou à disposição de todos e concluindo sua fala, 

ressaltou que és um vereador que fala o que pensa e também dono de seu 

mandato, pois foi eleito pelo povo. Por último o vereador RONALDO 

LINHARES, após cumprimentos, pediu ao líder de governo, vereador Denis 

Palmeira, mais seriedade, quando for resolver as demandas da câmara 

municipal. Reforçou o seu pedido de construção da ponte na Jequié, pois a 

obra está inacabada. Concluiu com seus agradecimentos. Na sequência o 

presidente passou se a sessão para a ORDEM DO DIA, colocando em 

discussão a Indicação de № 010/2023, de autoria do vereador WELLES, que 

após discussão foram todos a favor de suas aprovações e aprovadas por 

todos. Na sequência colocou em discussão a justificativa de falta da vereadora 

Vanusa, sendo todos favorável e aprovado em votação. Concluindo o 

presidente agradeceu a presença de todos 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 sendo 

aprovada, será devidamente publicada. Plenário Adorando Alves dos Santos, 

17 de fevereiro de 2023.  
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