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Ata da 1ª (primeira) Sessão Solene 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 08 (oito) de março de 2023 (dois mil e 

vinte e três), com início às 11 (onze) 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 LINHARES DOS 

SANTOS, RONALDO ROCHA PEREIRA, SILVANO DA SILVA AGUIAR e 

VANUSA SOARES DOS SANTOS. Iniciando a Sessão o presidente Convidou 

para se assentar nas cadeiras de honras as esposas dos vereadores, a 

senhora Elisa, mãe do vereador Ronaldo Rocha e Lorena filha do vereador 

Ronaldo Rocha, a mãe do vereador Ronaldo Linhares e também sua 

namorada, a senhora Joelma, senhora Simary Marinho, convidou também para 

a mesa o Prefeito Municipal Senhor ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO e a 

Primeira Dama Dna IDAILDE PINTO DE OLIVEIRA RIBEIRO. Em seguida, 

pediu vereadora VANUSA para fazer uma leitura bíblica. Após a leitura ela 

parabenizou as mulheres deixando uma mensagem relacionada a leitura que 

fez. Em seguida o presidente pediu a secretária Damiana, para fazer a leitura 

da Origem e história do Dia Internacional da Mulher. Após a Dra Flaviane 

recebeu sua oportunidade para trazer também uma mensagem a todas 

mulheres servidoras da Câmara Municipal. A senhora Simary Marinho teve sua 

oportunidade para fazer sua homenagem a todas mulheres da plenária. 

Também teve oportunidade para passar uma mensagem a todas as mulheres 

pelo seu dia os vereadores: JOSIANA, RONALDO LINHARES, COLEMAR, 

RONALDO ROCHA, RODRIGO, ADEVIR, DENIS e SILVANO, após os 

vereadores, deixou também sua homenagem a todas as mulheres presente o 

senhor VIEIRA. Na sequência o Prefeito municipal fez sua homenagem 

direcionando a palavra a sua esposa senhora Idailde e em seu nome todas as 

mulheres no recinto. Concluindo as homenagens o presidente passou a 

oportunidade para a primeira Dama, Senhora Idaildes que também deixou sua 

mensagem e convidou a todos para participarem das comemorações ao dia 
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internacional da mulher que será realizado no município, nas regiões da 

Jussara, Canadá, Paraguaçu e finalizando na sede do município no dia 11 de 

março. Em seguida o presidente agradeceu a presença de todos e finalizou a 

sessão com sorteio de vários presentes para as servidoras e mulheres 

presente na plenária. 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, 08 de março de 

2023.  
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