
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 
ESTADO DO PARÁ 

CNPJ: 04.524.267/0001-39 

Boletim para a 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 - PA. 

Data: 15/02/2023           

Hora: 10h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

 

1ª) –Eleição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal, para o ano de 2023. 

Comissões: Finanças e Orçamentos, Legislação Justiça e Redação Final, Comissão de Educação 

Assistência Social e Saúde, Minas e Energia, Meio Ambiente e Comissão de Terras Obras e 

Serviços Públicos. 

2ª) – 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. 

3ª) – 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.  

4ª) – 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. 

5ª) –  Projeto de Decreto № 003/2023, de autoria do vereador WELLES, Que Concede Título 

Honorífico de Cidadão Aguazulense ao Senhor JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS ABREU. 

6ª) – Projeto de Decreto № 004/2023, de autoria do vereador SILVANO, Que Concede Título 

Honorífico de Cidadão Aguazulense ao Senhor VALDECY FERNANDES DE CASTRO. 
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7ª) – 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. 

8ª) – 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. 

9ª) – 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. 

10ª) – 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. 

11ª) – 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. 

12ª) – 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. 
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13ª) – 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. 

14ª) – 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. 

15ª) – Indicação de № 009/2023, de autoria do vereador WELLES, , indicando ao executivo, que 

determine ao setor competente a construção da ponte sobre o rio Água Preta, localizada próximo 

a propriedade da senhora Sandra. 

 

 


