
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 
ESTADO DO PARÁ 

CNPJ: 04.524.267/0001-39 

Boletim para a 6ª (Sexta) 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: 15/03/2023           

Hora: 10h00m 

PAUTA DA ORDEM DO DIA 

 

1ª) – Parecer das comissões em conjunto, FAVORÁVEL ao Projeto de Lei № 

001/GPMAAN/2023, Que dispõe sobre o pagamento do incentivo adicional financeiro destinado 

aos agentes comunitários de saúde- ACS e Agentes de Combate às Endemias- ACE. 

2ª) – Projeto de Decreto № 006/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, Que 

Concede Título Honorífico de Cidadão Aguazulense a Senhora SIMARY MARINHO DE ABREU. 

3ª) – Indicação de № 024/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que viabilize junto a secretaria de obras a recuperação da vicinal do senhor Delsonilio, 

com recuperação da ponte sobre o rio Água Azul, nas proximidades da propriedade do senhor 

Ismael, município de Água Azul do Norte-PA 

4ª) – Indicação de № 025/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que viabilize junto ao setor competente a recuperação, com colocação de jogos de 

bueiros onde for necessário na vicinal da Renata, iniciando-se na PA 279 seguindo até a Vicinal 

da Jequié, município de Água Azul do Norte-PA. 

5ª) – Indicação de № 026/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que viabilize junto ao setor competente a  construção de um chafariz provido de umas 

cinco ou mais bicas com água potável na prefeitura municipal, município de Água Azul do Norte-

PA. 
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6ª) – Indicação de № 027/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que viabilize junto ao setor competente a que viabilize junto ao setor competente a 

compra de meio alqueires de terra para lotear na Vila Jequié. 

7ª) – Indicação de № 028/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que providencie junto ao órgão competente a instalação de corrimão na ponte situada 

sobre o rio Parauapebas, na vicinal Vaíte região da Aricá, município de Água Azul do Norte-PA 

8ª) – Indicação de № 029/2023, de autoria do vereador RONALDO LINHARES, indicando ao 

executivo que providencie junto ao órgão competente UMA MAQUINA PC ESCAVADEIRA, para 

fazer represas nas seguintes regiões: Jequié, Goiano, Mumbuca e Aricá, todas do município de 

Água Azul do Norte-PA. 

 


