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Ata da 3ª (terceira) 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 24 (Vinte e quatro) 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, JOSIANA DE SOUZA FERNANDES, 

RODRIGO DE SOUZA LEITE, RONALDO LINHARES DOS SANTOS, 

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

Sessão o presidente convidou o vereador ADEVIR, para compor a mesa como 

secretário e cumprimentou a todos presente, vereadores, servidores e demais 

público presente. Em seguida, pediu ao vereador RODRIGO, para fazer a 

leitura de um versículo Bíblico e em seguida para a secretária, proceder se com 

a chamada dos vereadores, onde constatou-se a presença da maioria, 

conforme lista de presença. Continuando, colocou em discussão e votação a 

ata anterior, que foi achada conforme e aprovada por unanimidade. Em 

seguida, a secretária fez a leitura da matéria da pauta da ordem do dia, que 

foram: Indicação de № 011/2023, de autoria do vereador WELLES, indicando 

ao executivo que determine ao Setor competente da administração municipal a 

recuperação das estradas da região do assentamento CAROLA, município de 

Água Azul do Norte- PA; Indicação de № 012/2023, de autoria do vereador 

ADEVIR, indicando ao executivo que viabilize junto ao Setor competente da 

administração municipal a pavimentação asfáltica de 500 metros de ruas na 

Vila Paraguaçu, município de Água Azul do Norte- PA; Indicação de № 

014/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que viabilize junto ao Setor competente da administração municipal a  

recuperação e levantamento de aterros e cascalho nas seguintes vicinais: 

Jequié, Vaíte, Mumbuca, Aricá e Goianos, município de Água Azul do Norte-

PA. Seguindo, o presidente passou a sessão ao PEQUENO EXPEDIENTE, e 

passou a palavra ao vereador RONALDO LINHARES, que cumprimentou a 

todos, falou sobre sua indicação e pediu apoio aos demais vereadores para 

sua aprovação. Manifestou-se a favor das demais indicações e concluiu sua 
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fala agradecendo a presença de todos. Continuando, o presidente passou a 

sessão ao GRANDE EXPEDIENTE, passando a palavra ao Senhor VIEIRA, 

que cumprimentou a todos de forma regimental, falou da viagem que foi 

juntamente com os vereadores Adevir e Ronaldo Linhares a Brasília, sendo 

uma viagem muito produtiva. Agradeceu a todos pelo bom atendimento na 

câmara, também se reportou a data de aniversário da guerra da Ucrânia, 

fazendo 1 ano neste dia 24/02/2023. Fez uma referência a redução da 

criminalidade e tráfico de drogas no município de Água Azul do Norte, através 

do bom trabalho realizado pela polícia local, em especial aos delegados Dr. 

Renato e Dra. Natália, dizendo que eles são merecedores de uma 

homenagem, pelo profissionalismo e responsabilidade. Estendeu-se um convite 

aos vereadores, para estarem em sua residência confraternizando mais uma 

vez e concluiu.  Na sequência o presidente passou se a sessão para a ORDEM 

DO DIA, colocando em discussão as Indicações №011/2022, 012/2023 e 

014/2023, passando a palavra aos líderes: Líder do PSC, vereador RODRIGO, 

com a palavra, foi favorável a todas indicações e fez um convite aos 

vereadores para irem ao hospital municipal, para que juntos cobrem melhorias 

no atendimento ao povo. Na sequência o vereador WELLES líder do PSDB, 

também com sua oportunidade, defendeu sua indicação, foi favorável as 

demais indicações e fez um apelo ao Secretário Municipal de Saúde, pedindo 

que ele visualize as necessidades do povo de Água Azul e retorne os 

atendimentos do Profissional psiquiátrico no CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial), pois há pessoas necessitadas desses atendimentos. O Líder do 

MDB, vereador ADEVIR, defendeu sua indicação, agradeceu a hospitalidade e 

companhia do senhor Vieira na viagem que fizeram juntos a Brasília/DF, 

manifestou-se a favor das demais indicações e agradeceu. E após discussão, 

os líderes foram todos favorável às indicações e aprovadas por todos. 

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, 24 de fevereiro de 2023.  
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