
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 1 

 

ATA de nº 15 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 04 dias do mês de junho 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, Gimino Miranda de 

Vasconcelos, Edvaldo José Barbosa Gomes, José Roberto da Silva Angelim, Maria Noelia 

Gonçalves, Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa Monteiro, prosseguindo com a reunião o 

Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Edmilson Barbosa Monteiro para ler um trecho da bíblia 

e após anunciou a presença do assessor Jurídico Bento Sena e justificou a ausência do vereador 

Domingos Júlio Miranda que estão em Belém por motivo de saúde e colocou a palavra à 

disposição aos Srs. Vereadores e vereadoras pelo tempo de Cinco min para passarem à mesa 

seus respectivos trabalhos. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: meu bom dia a todos os presentes e quero 

repassar a mesa o parecer da comissão de finanças e orçamento de justiça e redação final LDO. 

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

quero repassar a mesa o parecer sobre o projeto da lei 01/2019, a comissão de legislação justiça e 

redação final e a comissão de terrar, obras e serviços públicos. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto e disse: bom dia a todos e solicito um requerimento 

verbal para a vila de agua boa na questão da iluminação pública e a manutenção na estrada entre a 

comunidade de agua boa cururu grande. 

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

matéria.  

Comissão de justiça e redação final, parecer sobre o projeto de lei de nº01/2019, a comissão de 

legislação, justiça e redação final e da comissão de terras, obras e serviços públicos, reunido na sede 
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dessa Câmara Municipal de Salvaterra através de seus membros, após discursão e votação, vem 

elaborar o parecer conjunto unanime a respeito do projeto de lei nº01/2019 de iniciativa do poder 

executivo da seguinte forma. Segundo a exposição dos motivos o presente projeto obteve revogar a 

lei nº1.163 de 28 de dezembro de 2012 que dispõe sobre a alienação de terras urbanas e suburbanas 

pertencentes ao município de Salvaterra com a concessão de título definitivo e a outras providencias 

autorizadas de forma antecipada que o executivo municipal disponha de bens municipais, o projeto 

de lei em análise, foi objeto pelas partes das duas comissões abaixo subscritas, oportunidade em que 

os membros entenderam pela provação ou seja devera a lei municipal 1.163 de 28 de dezembro de 

2012 ser revogada por estar em desacordo e conflito com a legislação vigente, de outra banda esta 

casa exercera o seu papel fiscalizador caso a caso, pois todas as futuras doações deverão 

obrigatoriamente passarem pelo crivo desta casa, além do que nada de salutar com o chefe do 

executivo, já que detém de forma antecipada a autorização para doar bens pertencentes ao município, 

é preciso que os membros deste poder fiscalizem mais próximo e verificar o local de doações que 

possuem interesse público, dessa forma verificamos que o mesmo obtiver os requisitos para submeter 

a melhor interpretação e devemos ao projeto pleno aval pela aprovação dos mesmo para ser posto em 

apreciação por todos os membros do poder legislativo, sala das comissões da câmara municipal de 

Salvaterra, comissão de legislação, justiça e redação final, domingos Júlio Miranda de Vasconcelos 

presidente, Edvaldo José Barbosa Gomes Relator, Carlos Augusto da Silva Angelim Membro. 

Câmara Municipal de Salvaterra, sala das comissões, parecer em conjunto da comissão de finanças e 

orçamento, legislação, justiça e redação final, na LDO de 2020, encaminhamos a presidência da 

câmara municipal de Salvaterra na pessoa do senhor vereador presidente Rui Rolim Herculano, para 

manifestação das comissões do projeto de lei que trata das diretrizes orçamentarias de 2020, nos 

termos constitucionais mais precisamente no Art.165, parágrafo 2º, deve a lei de diretrizes 

orçamentarias que abrange, metas de prioridades administrativas, inclusão de despesas da capital 

para exercício financeiro subsequente, orientação sobre elaboração do orçamento anual municipal, 

alterações da legislativa tributaria, além dos aspectos já anunciados de planejamento, outra função 

pode ser observada ao se torna mais transparente e ampliar a aplicação do legislativo no processo 

orçamentário, clássicos não permitem os representantes da sociedade uma visão completa da real 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 3 

situação das finanças do município, agora a edição do texto legal que define previamente as 

propriedades, metas, investimentos, mudança no legislativo de tributos e fomentos, por certo permite 

que a visão compreenda os vários aspectos da finança e da economia pública além de estabelecer 

instruções e regras da execução do orçamento eis que é o princípio da exclusividade do orçamento 

está no poder dos temas que não estão autorizadas pelas constituições federais, desde a edição da lei 

de responsabilidade fiscais, aperfeiçoamos as funções da lei de diretrizes orçamentarias e alguns 

outros aspectos são alentados na carta constitucional, cita-se limite entre as despesas e receitas, 

critérios e formas de limites para bens a partir do resultado primário de arrecadação, normas relativas 

do controle de custos, avaliações e resultados dos programas financeiros com orçamentos, condições 

exigentes para transferência de recursos, entidades públicas e privadas, limites para expansão de 

despesas de caráter continuo com despesas acima de dois anos de sua execução, além dessas novas 

relações atribuídas as diretrizes orçamentarias a partir da necessidade da questão responsável, o novo 

aspecto vem ser inserido a partir da lei de responsabilidade fiscais e impondo a confecção e o 

acompanhamento das propostas ao legislativo do denominado anexo de notas fiscais que conterá os 

seguintes instrumentos: avaliação de cumprimento de metas relativas ao ano anterior, demonstrativo 

de metas anuais instruindo da memória metodológica do cálculo que justifica os resultados 

pretendidos comparados como previsto nos três exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido 

como em análise de três exercícios anteriores, avaliação da situação financeira do atuário de A) 

regimento próprio da previdência no caso de inexistência em Salvaterra. B) demonstrativo de estima 

compensação de renúncia da receita da margem de expansão de despesas obrigatórias em caráter 

continuo sendo por hora esse parecer em conjunto das comissões de finanças, justiça e redação final 

que submete a melhor interpretação e revoga o projeto em pleno aval pela aprovação dos mesmos 

para ser posto em apreciação por todos os membros desta casa legislativa. 

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

aqui nos meus cinco minutos defender meu requerimento verbal na qual solicito iluminação pública 

nas comunidades de agua boa e cururu e as devidas vicinais, pois está chegando os círios e não tem 

como trafegar nessas vias e também sabemos que está chegando as férias e esta comunidade é uma 

vila muito visitada pelos turistas, e vejo que essas comunidades estão passando pelo seu pior período 

sem iluminação pública, o povo tem que andar no escuro sendo que esse povo paga sua luz e as taxas 

de iluminação pública então eles exigem que seja resolvido esses problemas, pois antes o problema 

era o inverno e não podia fazer nada de trabalho e agora já estamos no verão e estamos reivindicando 

esses serviços e trabalhos e espero que seja resolvido o mais rápido possível para que nosso povo 

consiga realizar seu círio e andar normalmente em sua vila, muito obrigado a todos. 

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

presentes e venho nesta primeira parte agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade, e dizer que 

não a vila de monsarás mais todas as outras em nosso município, pois já estou cansado em colocar 

requerimentos pedindo iluminação pública e serviços de terraplanagem e eu queria até agradecer ao 

nosso presidente Rui Rolim que nos ajudou a chegar até Belém e elevamos conosco uma demanda de 

grande necessidade da vila de monsarás que foi o pedido do asfalto para aquela comunidade na qual 

são 9 Km de asfalto e todos sabemos que não é fácil, mais nós estamos aqui para lutar pela melhoria 

do nosso povo e eu pode estar no gabinete do deputado federal Cassio Andrade entregando esse 

pedido com fotos anexadas e mostrando que a uma necessidade muito grande em questão do 

escoamento dos frutos de abacaxi e aja visto que é uma vila histórica e tem que ser olhada com 

carinho mais estamos fazendo nossa parte e a segunda parte desse trabalho é chegarmos até o 

governador Helder Barbalho  entregar em mãos esse pedido que tem mais de trezentas assinaturas, 

incluindo as comunidades de monsarás, chácara e albino, enquanto nos estivermos aqui vamos lutar 

pela melhoria de nossas comunidades e do nosso povo, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: bom dia a todos os presentes e gostaria de 

falar que estamos a oito meses que estamos sem fazer um trabalho em vicinais ou estradas, chegou o 

verão e vamos ver qual a desculpa com os maquinários pois material tem, vamos esperar o que vai 
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acontecer agora pois requerimento é feito e infelizmente não somos atendidos, mais acredito em 

nosso poder executivo  vamos aguarda e orar para que nossas comunidades sejam atendidas o quanto 

antes, e eu gostaria de fazer uma reclamação ao nosso poder executivo em nome do prefeito 

municipal, oito meses se passaram agora quero ver qual vai ser a desculpa pois as festividades estão 

chegando e o povo cobra de nos vereadores e espero que nosso prefeito nos atenda, muito obrigado.  

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: 

Parecer conjunto das comissões finanças, orçamentos, legislação, justiça e redação final. LDO 

2020 (aprovado) 

Parecer em conjunto sobre o projeto de lei nº01/2019 (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 Rodrigo Salgado Novaes e disse: bom dia a todos os presentes e eu 

quero deixar registrado em ata o oficio encaminhado ao secretário de obras pois estamos solicitando 

manutenção em 105 pontos de iluminação pública e estamos praticamente a vila toda sem iluminação 

e o círio está chegando e nós estamos preocupados e a comunidade ira agradecer se esse serviço for 

realizado o quanto antes pois muitas peregrinações a noite estão sendo feitas, e eu fui procurado pela 

coordenação do círio e os vereadores foram convidados para participarem dessa reunião depois de 

nossa sessão, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: bom dia a todos os 

presentes e agradeço a Deus por mais essa oportunidade, estávamos no quartel de vila de Joanes na 
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qual terá o círio e estávamos já providenciando toda a segurança para que o evento possa acontecer 

tranquilamente e conseguimos entrega nas mãos do comandante daquele quartel a solicitação, 

agradeço ao vereador André pois ficou na primeira secretaria pois eu não pode assumir devido um 

problema de audição, e agradeço a parceria, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz quando vi que a 

nossa comunidade de Joanes recebeu o asfalto e o povo alegre podendo prestigiar esse benefício, e 

eu creio que todos nós temos defeitos mais sei que o nosso prefeito municipal irá atender todas as 

vilas e comunidades na medida do possível, e nós estamos sempre colocando requerimentos 

solicitando vários trabalhos e espero em nome do nosso secretario e do nosso prefeito municipal pela 

nossa vila de caldeirão que está realmente no escuro e tem 105 pontos de iluminação para ser 

resolvido e espero que seja resolvido antes mesmo das festividades, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto angelim e disse: bom dia a todos os presentes e 

gostaria de agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso, eu queria falar aqui do nosso amigo 

vereador Domingos que está hospitalizado e peço a Deus que ilumine e que ele possa voltar logo a 

sua casa pois sei que é difícil a vida em hospital pois já passei por isso também, e eu quero aqui 

agradecer aos nobres vereadores que aqui assinarão o oficio onde nós estávamos solicitando a 

itinerante do DETRAN em nosso município pois estive na reunião juntamente com o deputado 

estadual Fabio figueiras e o deputado federal Cassio Andrade o oficio com o recebido do diretor e 

parece que para agosto eles estarão aqui em nosso município e os nossos vizinhos, e em questão das 

vicinais das nossas comunidades de Salvaterra e todos nós sabemos que os círios e festividades estão 

chegando e eu digo a vocês que estou com medo pois todos nós sabemos que são muitas vicinais que 

estão precisando de manutenção e reparos pois o verão já chegou e as obras já eram pra ter iniciado e 

ainda não vimos nenhuma movimentação, e a questão da iluminação minha gente, eu não consigo 

entender pois o secretário disse aqui que no inverno não tem como fazer a manutenção na iluminação 

pública mais o verão já chegou e está ai agora os serviços todos acumulados pois só na vila de 

caldeirão são 105 pontos, imagine nas  outras vilas e comunidades do nosso município, e o povo 

pergunta para nós como vai ficar essas situações pois eles pagam seus impostos e sua conta de luz e 

suas devidas taxas e acaba acarretando em cima de nós vereadores essas situações e já que o poder 

executivo não dá uma previsão de quando ira iniciar os trabalhos podíamos nos reunir e ir até a 
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construa e ver junto a eles se tem previsão para iniciar essas obras e serviços, e vamos aguardar as 

obras serem realizados e acompanhar para manter nosso povo sempre informado, muito obrigado a 

todos. 

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

como hoje o tema é iluminação pública e a uns cinco meses atrás eu já tinha dito que estava se 

tornando em calamidade pública e creio que cada vereador que vai a foz do rio é cobrado pela 

população, as comunidades de agua boa e cururu são fáceis para resolver pois os postes tem 

iluminação intercalando entre um outro os pontos, trinta pontos de iluminação resolve o problema de 

minha comunidade, e a maioria das comunidades são fáceis de resolver se a pessoa tiver bom senso o 

trabalho sai e aqui todos os vereadores entraram em acordo para que as maquinas resolvem o 

problema da vila de monsarás, mais eu sei que nosso prefeito não vai deixar nossas comunidades 

sem os devidos serviços e como o secretario falou aqui que esperam o verão chegar para iniciar os 

trabalhos e ele já chegou então seu secretário vamos trabalhar e providenciar as manutenções e 

serviços adequados a serem feitos, meu muito obrigado a todos. 

 

 

Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: 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), 11 de junho de 2019. 

 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


