
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 
ESTADO DO PARÁ 

CNPJ: 04.524.267/0001-39 

Boletim para a 5ª (Quinta) 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: 08/03/2023           

Hora: 10h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

 

1ª) – Projeto de Lei № 002/GPMAAN/2023, Que Fixa vencimento dos Agentes Comunitários de 

Saúde e Agentes de Combate a Endemias. 

2ª) – Indicação de № 013/2023, de autoria do vereador RONALDO ROCHA, indicando ao 

executivo que viabilize junto ao Setor competente da administração municipal a colocação de 

bueiros , em frente a propriedade do senhor MARCELO BERNADINO, na estrada vicinal 

Continental. 

3ª) – Indicação de № 015/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo  que providencie junto ao órgão competente o patrolamento da estrada vicinal do 

Senhor Luiz Inácio, bem como a construção da Ponte sobre o córrego do Wender na Vicinal do 

Luiz Inácio, município de Água Azul do Norte-PA 

4ª) – Indicação de № 016/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que providencie junto ao órgão competente  a manutenção com patrolamento e 

cascalhamento de aproximadamente 12 km da estrada Vicinal PA União 2, com colocação de 

bueiros, onde for necessário, região PA UNIÃO 2,  município de Água Azul do Norte-PA. 

5ª) – Indicação de № 017/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo a reformulação do PCCR – Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos servidores 

públicos da Prefeitura municipal de Água Azul do Norte - PA 
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6ª) – Indicação de № 018/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que viabilize junto ao órgão competente a reforma dos pontos de moto taxi da sede do 

município de Água Azul do Norte-PA. 

7ª) – Indicação de № 019/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que viabilize junto ao órgão competente a recuperação do gramado e da iluminação do 

campo de futebol da Vila Chapéu de Palha, município de Água Azul do Norte-PA. 

8ª) – Indicação de № 020/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que viabilize junto ao órgão competente a recuperação do gramado e da iluminação do 

campo de futebol da Vila Jequié, município de Água Azul do Norte-PA 

9ª) – Indicação de № 021/2023, de autoria do vereador RODRIGO, indicando ao executivo  que 

viabilize junto ao órgão competente a Recuperação da estrada vicinal  que dá acesso a 

propriedade do Senhor CHARLES e do Senhor ADUIL CANDIDO, município de Água Azul do 

Norte –PA. 

10ª) – Indicação de № 022/2023, de autoria do vereador RODRIGO, indicando ao executivo que 

viabilize junto ao órgão competente a limpeza e patrolamento das ruas da sede do Distrito De 

Nova Canada, município de Água Azul do Norte – PA. 

11ª) – Indicação de № 023/2023, de autoria do vereador RODRIGO, indicando ao executivo que 

viabilize junto ao órgão competente a UM DIA de atendimento e distribuição de aterros para as 

pessoas carentes de nova Canadá, município de Água Azul do Norte-PA. 

 


