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

Aos 17 dias do mês de novembro de 2020, às 09h40min responderam presentes os 

seguintes vereadores: o Presidente Excelentíssimo Sr. Rui Rolim Herculano da Silva, 1º 

secretário vereador Carlos Augusto da Silva Angelim, 2°secretário José Roberto da Silva 

Angelim, Edmilson Monteiro, Edvaldo Barbosa, Alam Patrick Barros; Jorge Wilson Leite da 

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

Augusto para ler um trecho da bíblia e após colocou em discussão a ATA de reunião 

anterior. 

Não houve quem queira discutir. 

O presidente colocou em votação a ATA da reunião anterior (APROVADO) 

O senhor presidente disponibilizou a palavra à disposição aos Srs. Vereadores 

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

trabalhos.  

Não há trabalhos a serem apresentados 

O presidente passou para o grande expediente, pediu ao 1° secretário para fazer 

a leitura da matéria.  

O presidente encaminhou a lei orçamentaria anual para a comissão de finanças 

e orçamento para emitir o parecer. 

Oficio de nº099/2020, senhor presidente conforme legislação pertinente 

estamos encaminhando o projeto de lei orçamentaria anual (LOA) de 2021, que estima 

a receita fixa da despesa do município de Salvaterra-Pará, para o seu exercício 

financeiro de 2021para que sede o comprimento que fizer necessário.  
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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 houve vereadores a se pronunciar. 

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

matéria em pauta. 

 Não há matéria. 

Passo para a segunda parte da ordem do dia, o presidente colocou em 

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Não há trabalhos. 

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 Carlos Augusto e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e venho aqui para agradecer a Deus por mais essa oportunidade, eu venho 

a esta tribuna para que eu possa agradecer a todos, e que ao longo desses nove anos 

aqui nesta casa tivemos muitos requerimentos aprovados e sei que não foi diferente 

com meus nobres companheiros e todos colaboraram para ser aprovados, no 

domingo que se passou tivemos a eleição e o nosso povo escolheu os seus 

candidatos e ges 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva Angelim e disse: meu bom 

dia a todos os presentes,  
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Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e estou aqui para disciplinar a sessão e não vou entrar em mérito de 

ninguém para brigar ou discutir e sempre falo que política agente faz fora da câmara, 

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. 

 

Salvaterra (PA), 29 de setembro de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


