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ATA de nº 09 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 23 dias do mês abril de 2019, às 09h40min responderam presentes os seguintes vereadores: o 

Presidente Excelentíssimo Sr. Rui Rolim Herculano da Silva, 1º secretário vereador Luís André 

Gomes Salvador, 2°secretário vereador Carlos Augusto da Silva Angelim, Edvaldo José Barbosa 

Gomes, Edmilson Barbosa Monteiro, Domingos Júlio Miranda de Vasconcelos, José Roberto da 

Silva angelim, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Carlos 

Augusto angelim para ler um trecho da bíblia e após colocou a palavra à disposição aos Srs. 

Vereadores e vereadoras pelo tempo de Cinco min para passarem à mesa seus respectivos 

trabalhos. 

Repassou a mesa o requerimento de Nº 23 o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: quero aqui repassa a 

mesa o requerimento de nº23/2019 na qual solicito uma reunião solene com a presença dos 

excelentíssimos senhores deputado federal Cassio Andrade e deputado estadual Fabio Figueiras, os 

mesmos vem ao nosso município discutir as nossas necessidades, a mesma será realizada no dia 

26/04/2019 as 19:00 Horas, para isso conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação de meu 

requerimento, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: bom dia todos os presentes e gostaria de 

agradecer ao gerente da Cosampa o senhor Francisco e ir direto ao assunto e falar que já foram três 

semanas o vereador Domingos Miranda tem solicitado para que fosse feito esse convite ao senhor 

gerente e estávamos esperando a oportunidade para que você pudesse vim aqui esclarecer os 

problemas de nossa falta de agua, e todos os vereadores foram até a Cosampa fazer uma visita e 

conversa com o senhor Francisco para verificar o real motivo dos problemas de nosso município pois 

a população vem se queixando muito desse problema, e o problema da falta de agua do povo do 

campo de aviação foi o bombeiro que pediu para desliga devido a escola Zacarias está com um 
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consumo muito grande e  por esse motivo alguns problemas apareceram, e o senhor Francisco vai 

esclarecer para todos e tirar as dúvidas. 

O presidente disponibilizou a palavra ao Gerente da COSAMPA Francisco e disse: meu bom 

dia a todos os presentes e vou esclarecer os problemas com agua que ocorreu nessas duas semanas, 

os problemas existem já faz tempo, mais a qualidade dessa agua veio se comprometer nessas duas 

últimas semanas passadas, com esse inverno rigoroso nosso sistema de tratamento de agua caiu e 

esse processo é responsável pela retirada de uma boa parte do ferro que contem na agua e o odor da 

mesma, nosso sistema de tratamento passa por três fases, a primeira é a eração através do aerador, a 

segunda parte é a filtragem e a terceira vai para uma cisterna onde recebe os produtos químicos, a 

base de cloro e a cal hidratada para melhora o PH e acidez da agua, aparte desse processo é que a 

agua passa a ser bombeada para os nossos reservatórios. E infelizmente na última semana acabou o 

cloro e piorou a situação da agua e foi feito apenas o processo químico com a cal hidratada mais não 

foi o suficiente para remover o odor e os minerais pesados que continham na agua, o cloro já chegou 

e já começamos a fazer o tratamento dessa agua e a falta desse cloro se deu devido a mudança de 

governo, e vou falar um pouco devido a quantidade da agua, a população de Salvaterra está 

crescendo muito a pressão da agua acaba diminuindo pois o nosso sistema está limitado a população 

existente e com esse aumento a agua vai ficando mais fraca, mais a prefeitura com o convenio com a 

FUNASA está expandindo o sistema e foram furados mais três poços profundo e se não fosse esse 

poços já estaria faltando agua no município e este projeto prever a construção com três elevados e 

vai ser construído uma estação de tratamento nova e nós vamos mudar a situação do tratamento da 

agua, e hoje alguns bairros se queixam da situação da agua, mais muita das vezes nós não podemos 

fazer nada pois o que temos nós mandamos para a rua, nós temos dificuldade para fazer a capitação e 

distribuição dessa agua e também temos dificuldade para a arrecadação, hoje a Cosampa tem um 

déficit de trinta mil reais no município de Salvaterra, se nos arrecadarmos cinquenta mil reais, temos 

uma despesa de oitenta mil e acabamos trabalhando no vermelho e a Cosampa paga para suprir essas 

despesas ela acaba tirando de algum lugar, e o município só contribui com cinquenta mil reais em 

média. Hoje estamos trabalhando com quatro poços e duas bombas para jogar a agua para encher o 

reservatório e fazer as distribuições e nós temos os microssistemas na comunidade de caldeirão, caju, 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

RUA CEARENSE, S/N, CENTRO, SALVATERRA-PARÁ. 

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 3 

Zacarias, ADEPAS e nova colônia, esse pessoal que era usuário da rede da prefeitura que usava agua 

do microssistema da quarta rua passou a ser servido pela Cosampa e sem mudar de rede, porque já 

estava tudo interligado as redes. Esses microssistemas quando foram implantados foi para resolver a 

situação precária de alguns bairros pois nem todo lugar a Cosampa tinha seu sistema de 

abastecimento da rede geral, com a implantação do projeto alvorada foi colocado rede em alguns 

lugares como as decima primeira, decima segunda e decima terceira rua lá do bairro do tartarugão, 

mais o povo preferiu usar a agua da prefeitura pois não ia ter custo, mais nos dá cosampa temos custo 

para mandar agua para estes locais, com a desativação do Zacarias famílias daquela localidade 

solicitaram a Cosampa novas ligações pois ficaram prejudicadas com os desligamentos, mais nós 

pensamos e o restantes das famílias como ficou?. São mais de cem moradores naquela localidade e 

estão com agua graças a cosampa pois esta interligado com a nossa rede, porque esses 

microssistemas todos usam poços rasos e eles são no máximo vinte metros de profundidade e com o 

verão esses poços secam, a maioria desses como o do caju, Zacarias, nova colônia secam, ai com isso 

tudo só vão interligando a nossa rede de abastecimento, e muitos bairros se negam a paga a taxa por 

pensarem que ainda estão recebendo agua da prefeitura e isso afeta diretamente o nosso sistema, pois 

acabamos ficando prejudicado financeiramente, quando ouve uma reunião na prefeitura com o 

prefeito municipal foi discutido a situação se havia necessidade de desligamento do posto do 

Zacarias, pois só ali era uma ajuda de vinte mil litros, pois aqui a demanda é grande de 

abastecimento, então concluindo todos os sistemas de micro abastecimento é muito importante para 

contribuir ao nosso sistema até concluir o projeto de expansão da prefeitura com a FUNASA e o 

sistema ficar forte novamente, mais tem uma solução de imediato e seria colocar mais um motor de 

recalque com 25hp para puxar essa agua ai o sistema iria aumentar em 25%, fazendo com que 

chegasse agua nos chuveiros, essa seria a solução até a entrega do projeto. 

Solicitou a palavra o vereador Domingos Miranda e disse: bom dia a todos os presentes e gostaria 

de falar ao gerente da Cosampa que nos solicitamos aqui a sua presença pois todos nós precisamos 

de esclarecimentos pois ninguém tem o conhecimento do que está acontecendo e sabemos que o 

problema da agua está precário, devido em casa eu não consumir agua da cosampa em casa mais 

acabei bebendo um copo de agua na casa de um vizinho e fiquei com gosto de óleo durante dias na 
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boca e como você fala que terá até final do ano para entregar o projeto de todo novo sistema então 

acho que até junho já deve estar resolvido essa questão da qualidade da agua, e o que eu vejo é que 

os micros abastecimentos já estão extintos pois já quase não abastecem os bairros e sim a cosampa 

que passa a abastecer, mais eu escuto muitos comentários sobre os terrenos da cosampa e gostaria de 

saber se serão fechado? 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: bom dia senhor Francisco e gostaria de 

fazer uma pergunta a você, essas pessoas que aqui estão querem que sua agua seja interligada e não 

se negam a pagar, mais exigem que seja uma agua de qualidade para fazer sua comida, para lavar sua 

roupa e eu vejo a peleja da população e teria como fazer esse cadastro e levar uma agua mais forte a 

esse povo e que possam ter uma qualidade a mais? 

Gerente da Cosampa: Nós precisamos que essas pessoas façam o cadastro para que paguem suas 

taxas, pois com esses pagamentos nós conseguimos pagar as despesas de luz, produtos químicos e 

etc., então não tem como fazer o cadastro e não pagar as taxas, mais fazendo os devidos pagamentos 

serão atendidos sim. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto e disse: bom dia a todos e gostaria de pergunta ao 

senhor Francisco, eu ainda vejo a solução que seria melhorar o elevado do Zacarias e todos os outros 

e melhorar as caixas d’águas e antes a população tinha agua nos chuveiros e o abastecimento seria 

dessa forma e eu vejo que hoje seria essa a solução até a entrega do projeto da FUNASA, e o que a 

população quer é pagar e ter qualidade dessa agua e a qualidade que eu digo é ter agua nos chuveiros, 

será que o governo do estado não pode olhar para nossas comunidades e ver que a maioria da família 

vive de bolsa família e que vinte reais de taxa acaba se tornando caro, e nesse momento eu peço que 

seja tomado uma decisão para beneficiar a população reformando os antigos abastecimentos de agua 

como era antigamente, muito obrigado. 

Gerente da Cosampa: vereador eu infelizmente não posso fazer a reforma daquele elevado, isso 

cabe a prefeitura ou o estado e nós não temos como investir ali, pois temos que refazer uma nova 

estrutura naquele elevado do Zacarias. 
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Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa Monteiro e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e gostaria de falar ao gerente da cosampa que nós possamos alcançar uma solução para 

estes problemas da agua pois ninguém consegue viver sem agua, sem a luz agente até vive mais sem 

agua nem tem como, e vamos ver se conseguimos uma parceria senhor presidente para 

solucionarmos esse problema que atinge nossas casas e a população de nosso município. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: meu bom dia a todos e gostaria 

de falar que o nosso povo está sendo abastecido com uma agua de péssima qualidade  ai eu imagino 

se colocarmos mais uma bomba, vai passar mais agua pela tubulação e a mesma agua de péssima 

qualidade, e eu concordo com o raciocínio do vereador beto angelim pois antigamente era boa a 

nossa agua e o abastecimento então eu vejo como solução reforma o micro sistema e voltar como era 

antes, e vejo que a irresponsabilidade é do prefeito e não da Cosampa, muito obrigado a todos. 

O presidente disponibilizou a palavra ao público: bom dia a todos e ontem eu vi anunciar que 

teria uma reunião aqui na câmara e que seria tratado a questão da agua dos bairros e do município, eu 

tenho minha família e se nos ficarmos de braços cruzados nada será resolvido, se o gestor hoje não 

está aqui ouvindo o que temos para falar e eu estou aqui defendendo algo que é importante para 

todos nós, eu vejo famílias reclamar que não cai uma gota de agua na torneira e quando cai e uma 

lama, mais nos que temos que falar e nós não temos que ter vergonha. Se eu sou um vereador do 

povo eu vou falar e vou sentir a dor do povo, onde será o futuro se nossa agua não e de qualidade, na 

gestão passada a agua era boa e nós estamos discutindo aqui agua forte e nós não queremos só isso 

mais queremos qualidade nessa agua, como o vereador beto falou, porque a agua do Zacarias acabou 

começou por lá, mais ninguém responde porque essa agua acabou, o gerente da cosampa não estava 

sabendo nem como se defender aqui, e eu volto a falar nos precisamos de uma agua de qualidade e 

não somente forte, muito obrigado. 

O presidente passou para o grande expediente pediu ao 1° secretário para fazer a leitura da 

matéria.  
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Requerimento de nº23 do vereador Carlos Augusto Angelim na qual solicita uma reunião solene para 

receber o deputado federal Cassio Andrade e deputado estadual Fabio Figueiras. 

O Presidente passou para primeira parte da ordem do dia e colocou a palavra à disposição aos 

vereadores e vereadoras pelo tempo máximo de 5 min para fazerem a defesa de seus 

respectivos requerimentos 

Não há vereadores a se pronunciar 

Continuando com a primeira parte da ordem do dia, coloco em discursão a matéria em pauta. 

Não houve discursão 

O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

Requerimento de nº23 do vereador Carlos Augusto Angelim. (Aprovado) 

Não havendo mais matéria a ser aprovado o presidente colocou a palavra aos Srs. Vereadores e 

Vereadora por 20min, obedecendo à ordem dos inscritos, conforme estabelece o Art. 166, 

parágrafo 3º do Regimento interno.   

Solicitou a palavra o vereador Luís André Gomes Salvador e disse: meu bom dia a todos e venho 

até esta tribuna falar em relação a agua e isso é um problema muito sério e hoje nós temos uma obra 

grande sendo feita que é o sistema da FUNASA, são três caixas d’água, só que não está funcionando 

e essa é uma obra que está se enrolando a quase cinco anos, se tivesse funcionando esse sistema a 

discursão que teve hoje aqui nesta casa não seria nem necessária, mas enquanto não funciona esse 

projeto, os micros sistemas eram pra estar funcionando e evitar problemas a população, então o 

grande problema é atraso desta obra e quem pena é a população com a falta de agua, nós sabemos 

que a população cresceu e a demanda ficou maior mas a empresa era pra se adaptar e acompanhar 

esse crescimento, e eu gostaria de falar ao gerente da cosampa que nos enquanto vereadores vamos 

lutar pelo sistema de abastecimento e que a população pague apenas uma taxa social e eu vou 
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aproveitar e entrar em discursão com os deputados que irão estar aqui para nos apoiar e ajudar, e ao 

meu ver era pra ter deixado os micros sistemas ativados sim e a cosampa ir ampliando o sistema 

deles conforme a população iria aumentando junto e era isso que eu queria falar, muito obrigado a 

todos. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: bom dia a todos os 

presentes e gostaria de agradecer aqui ao nosso Deus maravilhoso por mais essa reunião e esse dia 

abençoado, e eu gostaria de falar ao gerente da cosampa que infelizmente ele já foi embora, era que 

deixasse dito a população se daria ou não uma solução para a força da agua, s ficaria mais forte ou 

não e a qualidade da agua se melhoraria, pois ele respondeu às perguntas mais muita coisa ficou 

difícil de se entender, e segundo ele alguns bairros tem a tubulação muito fina e não tem como 

aumentar a força da agua pois iria estourar as tubulações, e eu sou a favor a fala do vereador André 

onde ele fala que a taxa social está muito cara para a população mais carente de vinte e quatro 

reais(R$ 24,00), mais quando foi solicitado ao gerente para vim esclarecer as situações ele veio de 

boa vontade para tentar esclarecer e conversar com todos, e nós sabemos que esse problema da agua 

não era pra estar assim pois esses micros sistemas eram pra estar funcionando e tendo suas 

manutenções em dia pelo nosso poder executivo mais infelizmente isso não acontece, pois muitos 

micro sistemas foram desligados e interligados a cosampa, antigamente nós não tínhamos 

reclamações e agua era de qualidade, mais quero que todos saibam que nós vamos fazer o possível 

para resolver esse problema da agua, mais eu lembro que a seis meses atrás nos tivemos uma reunião 

com o senhor Francisco gerente da cosampa e o mesmo ficou aborrecido comigo quando falei que 

agua era de péssima qualidade e amarelada com o odor horrível, e ele me respondeu assim, não fale 

isso vereador pois todos nos consumimos essa agua eu mesmo consumo está agua, e eu falei a ele 

que ele não tomava essa agua pois ele pode até tomar mais deve ter um filtro para filtrar essa agua e 

esse filtro é caro e quase ninguém aqui tem condições de comprar, e eu fui sincero não tem como 

nem lavar roupa com essa agua pois é muito amarela imagina beber dela, mais nós pedimos a Deus 

que esse projeto saia e que melhore a qualidade dessa agua e nós vamos estar sempre lutando junto 

com vocês pois isso é benefício para todos. 
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E eu gostaria de falar a todos vocês que o nosso deputado federal Cassio Andrade e deputado 

estadual Fabio Figueiras que estarão aqui nos prestigiando em uma reunião solene para tratar com 

todos nos sobre assuntos de nosso interesse, como o problema da agua, do aumento da passagem da 

henvil que deixa tudo caro no nosso município e gostaria de convidar a todos para participarem não 

só dessa sessão solene mais todas as terças e ver como nós trabalhamos pelas nossas comunidades e 

pelo nosso povo do nosso município de Salvaterra, muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: bom dia a todos e gostaria de dizer que nós 

vivemos em uma democracia e não cabe a nós saímos e procurar um culpado pelo problema do 

abastecimento e que cada um faça sua parte, todos aprovaram o projeto da FUNASA, e entrou um 

poço antes mesmo de inaugurar os elevados, pois com certeza se não fosse feito isso nós já 

estávamos sem agua, sabemos que a agua ainda não está com qualidade mais tenho certeza que vai 

melhorar e muito, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto da silva Angelim e disse: meu bom dia todos os 

presentes, retornado ao debate nos ficamos muito preocupados e gostaria de entender, pois se passa 

um projeto aqui nesta casa e passa pelo executivo e acabamos fazendo uma cobrança do gerente que 

eu acho que não tem nada a ver, pois esse projeto já se estende por anos aí e não se conclui, eu fui 

criado tomando agua de poço e eu nunca fiz um exame médico e nunca passei mal e não vejo tanta 

burocracia para colocar agua para nossa população, nós sabemos que para fazer uma elevado três 

meses se resolve, os que já estão feitos duraram seis anos custa reforma esses elevados e botar para 

funcionar pois funcionou durante tanto tempo e com uma agua de qualidade, e eu acho que temos 

que começar a analisar essas situações e olhar melhor para a população, pois isso é um liquido 

precioso e todos nós sabemos que sem ela ninguém vive, eu fico triste com essa situação e não tiro a 

razão do povo cobrar de nos vereadores pois nós somos a voz de vocês, mais quero que saibam que 

vamos estar sempre lutando juntos, muito obrigado e vou procurar a deputada Cilene couto e solicita  

a ela uma emenda para tenta resolver esse problema no município de Salvaterra. 
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Solicitou a palavra o vereador Domingos Júlio Miranda de Vasconcelos e disse: meu bom dia a 

todos os que ainda se encontram em nossa galeria, nós tivemos a presença do gerente da cosampa 

mais não ficou muito claro sua resposta pois ele fica jogando a culpa para a prefeitura e vice versa, 

esse projeto da FUNASA era pra ser entregue a cosampa depois que tivesse sido concluído e não 

durante sua execução, e outra situação nos devíamos conversa com esse engenheiro pois nós 

esperávamos que ia melhorar mais está muito lento essa obra e determina um prazo para entrega pois 

o prazo já foi vencido, e ao meu ver deveria ser trocada essa rede de abastecimento pois é muito 

antiga e não sei essa tubulação é de ferro ou pvc, e temos que ter essa solução se vai ser construído 

um novo elevado, e o gerente se omitiu aqui pois ele não bebe essa agua suja, não tem condições 

pois eu tomei e fiquei mal durante uma semana mais ou menos imagina uma criança tomar essa agua, 

e eu gostaria falar ao vereador baixo que os deputados podem pensar em como faria para baixar o 

valor dessa taxa pois não tem como uma família de renda baixa pagar um valor caro, meu muito 

obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa Monteiro e disse: meu bom dia a todos os 

presentes nesta casa legislativa, e falando em agua eu concordo como vereador André pois lá na vila 

do Jobim o aumento foi constante, e ali a maior parte trabalha da pesca e isso todos nos sabemos que 

nem todo tempo dá certo, o prefeito em um momento ajudou a vila e conseguimos baixar a taxa 

daquela localidade, mais nós sabemos que aqui no município é caro a taxa ai como o povo vai 

conseguir paga uma taxa dessa sendo que muitos vivem de bolsa família, eu estive andando ali pela 

morada nova e vi como está precário a situação desses elevados e precisa com urgência de reformas 

ou mesmo construir novos, mais eu creio que nosso gestor vai olhar melhor e tomar as devidas 

providências, muito obrigado a todos. 

Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: o vereador Alam Patrick Barros e o vereador 

Gimino Miranda de Vasconcelos justificaram sua falta na sessão, não havendo vereador e vereadora 

a se pronunciar dá por encerrada está sessão, um bom dia a todos e muito obrigado. Não havendo 

vereadores e vereadoras a se pronunciarem, dou por encerrada a presente sessão. 
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Salvaterra (PA), 30 de abril de 2019. 
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