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Pauta da sessão do dia 03 de abril de 2018 do período da 13º legislatura da Câmara 

municipal de Salvaterra, onde serão discutidos e votados os seguintes requerimentos: Não 

houve requerimentos a serem aprovados.  
A testado medico do Vereador Domingos Julio Miranda de Vasconcelos necessita de 

afastamento po 60 dias para tratamento de saude a partir desta data patologica classificando 

sobre o CID: C443 Belém 20 de fevereiro de 2018  

ETTEPA Salvaterra.  

Eixo de turismo hospitalar e lazer Salvaterra 27 de março de 2018, A comissão de turismo á 

Câmara municipal de Salvaterra, convite: senhores vereadores a escola técnica do estado do 

pará atraves do eixo de turismo hospitalar e lazer tem a honra de convidar vsª excelência 

para se fazer presente ao workshop regional de turismo que tera como tema a Atividade 

Turistica como instrumento de desenvolvimento social e economico o evento sera realizado 

dia 04 de abril de 2018 com inicio as 08:00 horas no predio da camara municipal de 

vereadores de salvaterra, desde ja agradeço sua participação respeitosamente a comissão de 

cerimonial e protocolo.  
Camara municipal de salvaterra, gabinete da presidencia projeto do decreto legislativo 

nº01/2018 acolhe o veto intergral apresentado ao projeto 03/2017 que dispoe sobre a criação 

do serviço de transporte alternativo municipal de passageiros e em observancia ao inciso 5º 

do art.30 da constituição federal e de outras providencias, a comissão de legislação, justiça e 

redação final da camara municipal de salvaterra no uso das atribuições que lhe confere no 

art.66 do regimento interno decreta, art.1: fica acolhido o veto integral do projeto de lei 

nº03/2017 que dispoem sobre a criação do serviço de transporte alternativo municipal de 

passageiros em observancia ao inciso 5º do art. 30 da constituição federale de outras 

providencias. Art. 2º: este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, sala 

das seções 23 de março de 2018 Domingos Miranda Julio de Vasconcelos presidente, Jose 

Roberto Angelin relator,Carlos algusto da silva angelin membro. 

 

 


