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Ata de nº 06 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 10 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 Luis Andre 

Salvador, 2°secretário vereador Carlos Algusto Angelin, Edvaldo Jose Barbosa, Alan Patrick 

Barros,Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa, Maria Noelia da Silva . 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. Solicitou a palavra o vereador Edmilson 

Barbos e disse: repasso a mesa o requerimento de nº 09/2018, solicitou a palavra o vereador Alan 

Patrick Barros e disse: repasso a mesa o requerimento de nº 10/2018, solicitou a palavra o vereador 

Edvaldo Barbosa e disse: repasso a mesa o oficio referente ao meu requerimento, solicitou a palavra 

o vereador Carlos Algusto Angelin e disse: repasso a mesa um requerimento verbal em carater de 

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

leitura da matéria. Oficio 2018 Camara Municipal de Salvaterra, 09 de abril de 2018. Exc.Sr. 

Valentin Lucas de Oliveira prefeito de Salvaterra, viemos pelo presente na qualidade de 

presidente da camara municipal de salvaterra com devido respeito encaminha o decreto 

legislativo que tomou o nº02/2018 que trata do acolhimento do veto integral do projeto de lei 

nº03/2017, que dispoe sobre a criação do serviço de transporte alternativo de passageiros em 

ambito municipal atenciosamente Rui Rolim Herculano da Silva vereador presidente 

Decreto legislativo nº02/2018 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.36 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 federal e de outras providencias. Art. 2º: este 

decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, sala das seções 03 de abril de 2018 Rui 

Rolim Herculano presidente, Gimino Miranda de Vasconcelos 1º secretario, Luis Andre Gomes 

Salvador 2º secretario. 

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. Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: Bom dia a 

todos, venho nesta primeira parte da ordem do dia para defender meu requerimento onde eu solicito 

que o Sr.Presidenteno prazo de 72 horas que apresente os extratos de quitação do nosso recolhimento 

do INSS e da patronal, solicitação essa visando a defesa de cada um de nos e a transparencia nesta 

casa de leis. 
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Solicitou a palavra  o vereador Edmilson Barbosa e disse: Bom dia a todos, eu venho ate esta tribuna 

defender meu requerimento onde peço a reforma da praça no Jubim. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: Sr.Presidente quero fazer defesa do meu 

oficio que coloquei nesta casa onde pedi com urgencia e até agora não foi atendido ja faz 15 dias que 

fiz meu requerimento e até o momento não foi respondido aja visto que foi aprovado por 

unanimidade, e em 2017 foi mais de 100 requerimentos colocados desta casa e acredito que 30% não 

foi correspondido e sancionado entao senhores vamos defender nossas comunidades e requerimentos 

colocados e falo ao prefeito que cumpra com o seu trabalho e atenda nossas comunidades na qual 

colocamos os requerimentos, so vejo os requerimentos entrarem nesta casa e não vejo quase nada 

sair do papel ex:iluminação publica, escolas, praças, saude em decadencia, asfaltamento e etc. E 

espero Sr.Presidente que esse Oficio seja encaminhado o mais rapido possivel ao Sr.Prefeito 

Valentin Lucas. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Algusto Angelim e disse: Bom dia  a todos, eu venho ate esta 

tribuna defender meu requerimento verbal e eu estive presente na comunidade quilombola la de São 

Benedito da Ponta conversando com alguns moradores, e nos tinhamos colocados aqui nesta casa 

Sr.Presidente uns 3 requerimentos pedindo uma nova ponte que fica sobre o igarape da seringueira, 

nos conversamos com o prefeito e ele disse que iria sim fazer uma nova ponte, mais do jeito dele 

uma ponte boa que nem a ponte da comunnidade Deus ajude onde ficou muito bom o serviço por lá, 

e graças a Deus nos fomos contemplados e agradeço muito por isso pois aquela comunidade 

necessita demais, so que esta madeira vem do Moju e tem certas dificuldade até sua chegada, vou 

conversa com o secretario de educação Naldir Assis devido a dificuldade do onibus escolar chegar 

ate a comunidade e tambem vou conversa com o nosso prefeito municipal para que possamos fazer o 

mais rapido possivel essa obra. 

 O oficio do vereador Edvaldo Barbosa não entrou em discursão. 

Requerimento de nº10/2018 do vereador Alan patrick Barros, Requer que o presidente desta camara 

de salvaterra na pessoa do Sr.Rui Rolim no sentido de apresentar em 72 horas no plenario deste 

poder a copia dos comprovantes de recolimento do patronal bem como do INSS correspondente aos 

meses de novembro de 2017 a março de 2018, tendo com base a folha de pagamento dos servidores 

desta casa bem como dos vereadores que compoen este poder legislativo. 

Requerimento de nº 09/2018 do vereador Edmilson Barbosa, Exc.Sr.Presidente Rui Rolim da camara 

municipal de salvaterra o vereador subescrevente requer compridas formas regimentais vigentes que 

seja oficiado o Sr.Prefeito Valentin Lucas com copia ao secretario de obras solicitando a restauração 

dos bancos da praça da vila do jubim e a construção de brinquedos na mesma. 
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Requerimento verbal de nº011/2018 do vereador Carlos algusto Angelin, onde pede a recuperação da 

ponte da comunidade de São Benedito da Ponta. 

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

Os documentos foram aprovados na seção anterior então não tem requerimento para ser aprovado. 

                  . 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, eu queria parabeniza o 

nosso acessor juridico Bento Sena e seja bem vindo e eu sempre estou aqui nesta tribuna solicitando 

sua presença e que ja deve ter chegado ao seu conhecimento e que voce venha contribuir sempre 

conosco. E agora gente eu venho ate esta tribuna parabeniza o legislativo a camara e a todos os 

vereadores que assinaram o documento para que o ministerio publico se posicionasse sobre o que 

venha acontcendo ao ser usurpado o nosso patrimonio ambiental como nossa mata do bacurizal e o 

presidente Rui Rolim assinou o documento com toda essa casa e o ministerio publico ontem pediu a 

prefeitura que suspendece as licenças e o alvara emitido, isso é uma prova que o poder legislativo 

que emana do povo pode sim fiscaliza e tem sim força quando juntos unidos como falei agora pouco 

e aconteceu que o ministerio publico pediu a casação de todas as licensas devido muitas 

irregularidades dentro dos documentos então o ministerio publicou mandou a prefeitura caçar essas 

licensas. O recolimento da patronal que eu requeri agora pouco é para trazer segurança para todos os 

que trabalhan nesta casa e vem tambem trazer a transparencia com o orçamento publico, ele vem 

cumpri uma exigencia que esta no Art.20 da LOA, na quarta feira passada teve u mencontro 

municipal de turismo da ETEPA, muito bom o plano gostei de ouvir o Professor Carlisson da 

ETEPA, estava presente o secretario de cultura na pessoa do Sr.Marcio Bastos, e salvaterra agora é 

um polo turistico sabemos disso e não é de hoje, salvaterra recebe pessoas do mundo todo e se 

encantan com a beleza natural do nosso municipio, nos temos uma praia que fica no centro de nossa 

cidade enquanto que outros municipios as praias ficam afastadas das cidades, e eu quero deixa aqui a 

minha tristeza em relação a secretaria de turismo pois voce anda da primeira ate a ultima barraca 

voce percebe o descasso com o local da praia grande, devido a falta de planejamento a praia esta 

abandonada e a admnistração virou as costas para os barraqueiros para quem ali tranzita e não tem 

acessibilidade para o cadeirante, cade o secretario com sua pasta de mais de R$1.000.000,00 anual 

que não toma uma providencia em relação o que vem acontecendo com a praia grande, enquanto a 

maré vai avançando mais de 1 metro por ano, conforme o historico que nos vemos ali então se 

planeja pois vai chega uma hora que a natureza vai tira aquelas barracas dali isso é um fenomeno 

natural mais não esta havendo nenhum projeto, nenhum interesse ou preocupação. Apenas duas 

barracas funcionam hoje naquele local, cade o planejamento cade osecretsrio de turismo então meu 

muito obrigado a todos. 
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Solicitou a palavra o vereador Carlos Algusto Angelin e disse: Bom dia  a todos, venho ate esta 

tribuna agradecer o apoio a todos os vereadroes que tem nos dado netse um ano e mais alguns meses 

que estamos nesse segundo mandato, ontem eu recebi uma ligaçao do deputado Cassio Andrade onde 

me deixou muito feliz porque ja vamos ao longo de quase 2 anos onde levamos um oficio solicitando 

a ele uma ambulancia para o nosso municipio de salvaterra, para atender a vila de monsaras, para 

quem não sabe avila de monsaras é uma das vilas mais distante que nos temos aqui no municipio de 

salvaterra ela fica a 27 km, e nos estaremos recebendo ainda neste mes de abril a nova ambulancia e 

isso é um trabalho meu enquanto vereador lutar em favor da comunidade e do meu povo de 

salvaterra, e atravez do nosso deputado Cassio Andrade nos ja tivemos 2 ações cidadania na qual 

beneficiou e muito nosso povo de salvaterra, e a nossa praia nos temos que olhar com muito carinho 

e conversamos com os barraqueiros em conjunto com os secretarios responsaveis por estes locais, se 

o executivo não esta dando conta então vamos busca fora com nossos deputados estaduais e federais 

para que venham disponibilizar emendas para que venha ser feito aquilo que é correto fazer na praia 

de salvaterra(solicitou uma parte o vereador Rui Rolim e disse que o prefeito conseguil uma emenda 

com o deputado federal priante no valor de R$ 8.000.000,00 que vai beneficiar a orla do nosso 

municipio e ja saiu R$ 2.400.000,00 a primeira parcela e o restante vai sair em 3 parcelas, eo projeto 

para a orla seria da ponte até a area do barranco), so peço que Deus me de direção e sabedoria para 

continuar brigando e lutando pelo povo do meu municipio, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse:  Bom Dia a todos, aqui cada qual defende o 

seu requerimento senhores vereadores e aqui estou em minha mesa para falar de meu requerimento e 

o que eu peço é cobrando iluminação publica aquela comunidade de bairro alto, e toda a populaçõ 

que paga energia ága energia publica então as comunidades tem que ter sua iluminação publica 

funcionando e não as ruas escuras e por isso eu cobro do nosso prefeito Valentin lucas, falta a caixa 

dgua pois esta rachada a que se encontra naquela comunidade, e hoje nos temos que lutar muito pelas 

nossas comunidades e eu não quero me alongar mas ainda e agradeço a todos aqui e a Deus. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: Sou frequentador aciduo da nossa praia grande, 

quase todos os dias estou lá e na gestão passada nos fizemos um oficio pedindo a remoção do fio de 

alta tensão que passava pelo meio do igarapé e isso causava um risco enorme aos frequentadores 

daquele local, fiz o oficio a rede celpa e o incrivel que pareça eles removeram em pouco tempo e 

uma das fases caiu dentro do igarapé, mas graças a Deus não tinha ninguem no local e foi 

solucionado o problema então tudo isso que é feito é emenda liberada e o prefeito vai atras mesmo e 

o municipio de salvaterra é um dos mais visitados no nosso estado, e nos sabemos que problemas 

sempre vao ter e nos resolvemos e aparece outros mais vamos caminhando e resolvendo cada um e 

agradeço a todos voces pelas opinioes e respeito um com os outros obragado a todos. 
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 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), 17 de abril de 2018 
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