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Ata de nº 05 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 03 dias do mês de abril de 2018, às 09h40min responderam presentes os seguintes vereadores: o 

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

Miranda, 2°secretário vereador Andre Salvador, Edvaldo Jose Barbosa, Alan Patrick Barros, Jose 

Roberto Angelim, Edmilson Barbosa . Prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao 

Senhor vereador Edmilson Barbosa para ler um trecho da bíblia e após colocou a palavra à 

disposição aos Srs. vereadores e vereadoras pelo tempo de 5 mim para passarem à mesa seus 

respectivos trabalhos. Não a trabalhos a ser repassado a mesa, o presidente passou para o grande 

expediente pediu ao 1° secretário para fazer a leitura da matéria. 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 camara 

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 excelencia 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. 

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 a requerimentos e nem materia. 

 Não havendo quem queira discutir passo para segunda parte da ordem do dia. Não a 

requerimentos e nem materia. 
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                  . Não havendo mais matéria a ser aprovada 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 Alan Patrick Barros e disse: Bom dia a todos, o que me traz a essa 

tribuna hoje apos a data de meu aniversario que foi ontem, tive a honra de completar mais um ano de 

vida e mais honrado estou por esta aqui representando o povo que escolheu em votar no Igor e 

tambem quem não teve a oportunidade de poder votar poruqe não conhecia o trabalho desse nobre 

vereador, então hoje eu posso dizer com respeito que eu luto em prol de todos a favor do 

desenvolvimento, em prol do municipio. A duvida que ficou agora a pouco foi em qual direção tomar 

de fato e de direito conceder a licensa para o nobre vereador Domingos, isso se dar por conta de que 

nos pagamos um acessor juridico nesta casa que ele chega a receber R$ 12.000,00 reais mensal e 

esse acessor eu numca tive a oportunidade ver ou conhecer esse acessor juridico, nos passamos por 

situações aqui onde leis são aprovadas nesta casa passa pelas comissões de justiça e redação final, 

passa pelo acessor juridico fantasma pois eu numca vi esta pessoa e detalhe eu numca faltei uma 

reunião aqui nesta casa legislativa e esse acessor numca apareceu aqui pois eu nunca pode ter a honra 

de conhecer a unica coisa que sei desse homen é o nome que consta na folha, então senhoras e 

senhores temos que fiscaliza para saber se o dinheiro esta sendo bem aplicado, hoje o vereador diz 

que o regimento da casa não pede requerimento para o afastamento de que é um direito de fato do 

vereador, mais ele não consegue me citar o artigo do regimento interno, cade o acessor juridico desta 

casa para nos auxiliar e fazer seu trabalho. Sabe o que nos vamos poder legislar aqui somente datas 

comemorativas pois nenhum projeto ele sabe elabora, sabe como se chama isso incopetencia dessa 

administração publica porque segundo o veto do prefeito para esta casa pelos vereadores que 

votaram a favor do veto essa casa não tem poder de legislar em prol de serviços publicos, segundo o 

veto nos so podemos fazer aqui data de aniversario e nome de rua, eu peço com urgencia que esse 

acessor juridico compareça a esta casa, ja não basta que nos temos um secretario de agricultura 

invisivel pois nos não temos conhecimneto quem é, isso é uma vergonha pois quem precisa do 

suporte da area de agricultura não a quem recorrer, é um cargo publico obsoleto que o cidadão não 

tem a quem recorrer e eu peço conforme o regimento interno desta casa uqe seja feito um oficio ou 

requerimento formal, para que o prefeito tome consciencia da importacia da agricultura no municipio 

pois isso é um fator muito importante para o valor economico do municipio e seu desenvolvimento, 

que o prefeito tenha responsabilidade em assumir esse compromisso com o agricultor que tanto 

batalha que ele possa nomear um secretario de agricultura, nos estamos passando po um momento 

dificil no municipio e o poder publico não esta tomando atitude para alavancar a economia no 

municipio porque não esta tendo planejamento. Então senhores eu venho ate esta tribuna como 

veiculo de comunicação para todos vocês, senhor presidente eu vou me certificar para que o nosso 

amigo vereador Domngos não venha ser prejudicado, pois aqui foi parovado um projeto por 

unanimidade e o prefeito veto e vereadores se arrpenderam porque votaram, para que depois quando 

aprovsdo requerimento dele aqui nimguem volte a tras e ele esta anparado, vamos ter a sensibilidade 
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de amparar o nosso colega no momento de doença, e eu so tenho a agradecer muito obrigado e 

fiquem todos com Deus. 

Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: Bom dia  a todos, 

Promeiramente eu queria pedir desculpas a vsª excelencia e a todos que eu estou com um problema 

com meu amigo Bruno ali da vila de condeixas e esta precisando muito do amparo desta casa pois 

esta passando por uma situação delicada, e gostaria de falar ao meu amigo vereador Igor Barros, que 

ele esta equivocado quando fala que nos voltamos atras com nosso voto a favor do veto contra o 

projeto e eu vou falar por min, não me arrependo de ter votado no projeto e infelizmente nos não 

lemos com cautela e paciencia, e foi colocado naquele dia em votação e no mesmo dia foi colocado 

emenda e o prefeito analizando melhor mandou o veto para a camara e o plenario é soberano e 

decidiu votar a favor do veto,então eu não me arrependo votei com aquilo que tinha em mente e 

deixo bem claro que votei com aquilo que achei melhor para o ppovo do transpoorte alternativo e 

vereador igor eu outro dia vi o dr.bento e não falei que tinha visto um vulto dele e estava aqui nesta 

casa e junto estava o dr.angelo então é decisão sua se não viu o nosso acessor juridico, e eu queria 

falar aqui tambem que nos estamos no periodo do inverno e o vereador gimino não vai colocar uma 

fata no pescoço do prefeito para fazer terra planagem pois seria pior e nos sabemos que quando os 

beneficios vem para o nosso municipio vem em grande escala e agradeço a Deus muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Jose roberto Angelin e disse: Bom dia a todos, aos funcionarios, povo 

que passa na rua um bom dia. Sr.presidente hoje não seria diferente eu vim ate esta tribuna e fala um 

pouco do nosso municipio porque todos nos sabemos que as dificuldades são muitas e as cobranças 

são grandes e muita das vezes demasiada porquestoes de querer com que as coisas aconteçao, quando 

se trata de Agua Boa, o secretario no mes de janeiro  ele quis fazer um serviço de terra planagem la, 

mais devido ter chuvido muito eu peguei e agradeci pois eu sabia que se fosse feito o serviço naquele 

local iria prejudica aquela vicinal,então informei que vamos espera passar esse periodo chuvoso e 

espera o verão para iniciar as obras, quando se trata de condeixas com relação ao asfalto, nos 

agradecemos a Deus e ao prefeito Valentim, o nobre deputado Priante que designou emendas para o 

asfaltamento na vila de condeixas e isso nos orgulha muito quando um parlamenta se preocupa com 

uma vila onde esta vila exporta abacaxi e que esta localidade merece ser olhada com carinho. A 

questao dos agricultores eu volto a dizer, questão de secretario quando  é nomeado alguns tem 

facilidade e  outros tem dificuldades, haja visto que no mandato passado nos viamos esta dificuldade, 

muistas pessoas procuravam o secretario ele olhava com carinho mais não sabia resolver os 

problemas, então eu acho que os agricultores estão sendo beneficiados, nos vamos ali no ramal em 

condeixas e tenho visitado agricultores e os mesmos me informaram que hoje tem mais facilidade 

para a retirada de abacaxi daquele local do que a 2 anos atras ( solicitou uma parte o vereador Rui 

Rolim e disse: não sei se o senhor tem conhecimento vereador beto, mais os tratoristas e morotristas 

sabem o quanto é custoso para o municipio a despesa com pneus para tratores e caminhoes pois eles 

ajudam os agricultores naquelas areas de dificil acesso e eu vejo que a agricultura não esta 
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desasistida, o secretario pode não existir mais o prefeito esta dando seu jeito e atendendo os 

agricultores), é por isso que sou exigente em minhas cobranças e fico em cima ate que seja feita o 

meu pedido para melhor atender a população, muito obrigado sr.presidente.  

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse:  Bom Dia a todos, e eu gostaria de falar um pouco 

sobre o pronunciamento do vereador Igor que deu um almento para o salario do acessor juridico 

dizendo que ele recebe R$12.000,00, e não é isso pois o salario real é R$ 9.000,00 para a camara e os 

R$ 3.000,00 reais a mais que veio no salario dele foi referente ao ano passado quando saiu a licitação 

ja estava no segundo quadrimestre e teve que ser incluido esta diferença no salario por esse motivo 

chegou ao valor de R$12.000,00 reais, é apenas esse equivoco que vsªexcelencia esta cometendo e 

dizer que felizmente eu  sou uma pessoa pratica e o vereador Domingos fez um requerimento verbal 

e isso eu não vejo perigo nenhum pois eu confio em vsª excelencias e tambem dizer que o vereador é 

blindado pela lei organica do nosso municipio e pelo regimento interno, visto que para caçar um 

vereador por falta vai ter que ser materia de 2/3, então para caçar um dos senhores, o denunciante  

tem que ter no minimo 8 votos.então não vejo porque pensarmos de outra forma. 

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

pronunciar dou por encerrada esta sessao, um bom dia a todos e muito obrigado. Não havendo 

vereadores e vereadoras a se pronunciarem, dou por encerrada a presente sessão e convido os 

presentes para a próxima reunião no horário regimental. 

                                               

 

Salvaterra (PA), 10 de abril de 2018 
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