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ATA de nº 28 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 22 dias do mês de outubro 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, Jorge Wilson da Cruz, José Roberto da Silva Angelim, prosseguindo com a reunião 

o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Carlos Augusto da Silva Angelim para ler um trecho 

da bíblia e após o presidente 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 repassou a mesa o parecer de finanças e 

orçamento sobre a Lei orçamentaria de 2020 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim e repassou a mesa o parecer 

de 22 projetos da comissão de terras, obras e serviços públicos e um requerimento ao secretario 

de meio ambiente, na qual solicito esclarecimento sobre o lixão. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva Angelim e repassou seu requerimento 

verbal solicitando esclarecimento do gerente da Cosampa em relação a agua do município pois 

não está chegando com qualidade nas torneiras. 

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

matéria.  

Não há matéria. 

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 Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: bom dia a todos e 

agradeço a Deus por mais essa oportunidade que está nos proporcionando, falar do nosso município e 

estamos passando por uma situação complicada em relação a agua e o lixão que está abandonado e o 

secretario de meio ambiente não dá uma resposta a esta casa sobre tal situação e espero que ele nos 

responda e de uma justificativa e precisamos ir juntamente com o prefeito saber o que pode ser feito 

para melhorar essa situação da agua pois dinheiro foi repassado para construção das caixas d’água 

mais ainda não estão interligadas, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto e disse: o vereador Baixo já justificou meu requerimento, 

mais vejo que esse problema é uma questão de gestão, pois o repasse foi feito e o problema da 

população não se resolve, a Cosampa juntamente com o poder executivo precisa conversa e reunir 

para sanar esses problemas pois ninguém aguenta mais, muito obrigado. 

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

Leitura dos requerimentos e projetos de leis de números 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 

31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 e 45 

Leitura do requerimento de nº064 do vereador Carlos Augusto Angelim 

Leitura do requerimento de nº065 do vereador José Roberto Angelim 

O presidente passou para segunda parte da ordem do dia e colocou em aprovação os 

requerimentos lidos a seguir: 

Parecer da comissão de finanças e orçamento e comissão de justiça e redação final, o ilustre 

presidente da câmara municipal de Salvaterra remete-nos para manifestação o projeto de lei, 

que trata da lei orçamentaria do município de Salvaterra, exercício financeiro de 2020. 

A previsão legal das despesas que integrarão a lei orçamentaria está prevista no art.4º. da lei 

nº4.320/64. (Aprovado parecer da comissão de finanças e orçamento LOA) 
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Parecer aos projetos de lei de nº 13, 15 e 16  de 2019 (aprovados) 

 

Requerimento verbal do vereador Carlos Augusto da Silva Angelim em aprovação (aprovado) 

Requerimento verbal do vereador José Roberto da Silva Angelim em aprovação (aprovado) 

 

 

 

 

Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: não havendo vereador e vereadora a se 

pronunciar dá por encerrada está sessão por falta de quórum, um bom dia a todos e muito 

obrigado.  

 

Salvaterra (PA), 29 de outubro de 2019. 

                                                __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                     


