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Ata de nº 07 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 24 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 vereadora Maria Noelia 

da Silva, 2°secretário vereador Jose Roberto da Silva Angelin,  Alan Patrick Barros, Rodrigo 

Salgado Novaes, 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. Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: passo a mesa 

meu requerimento de nº11/2018 onde solicito a reforma do elevado da vila do caldeirão, solicitou a 

palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: Gostaria de formalizar verbalmente um projeto de lei 

que cria a guarda municipal do nosso municipio de Salvaterra,   o presidente passou para o grande 

expediente pediu ao 1° secretário para fazer a leitura da matéria. Não há materia. 

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 Rodrigo salgado novaes e disse: Bom dia 

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

a reforma do elevado na comunidade de caldeirão, bacabal e pau furado e espero que o prefeito tome 

as medidas cabiveis para resolver. 

Solicitou a palavra  o vereador Alan Patrick Barros e disse: Bom dia a todos, eu venho ate esta 

tribuna para justificar a proposta ao projeto de lei da criação da guarda municipal em nosso 

municipio de salvaterra, o incluso projeto de lei visa ser encaminhado a titulo de proposta ao poder 

executivo municipal para inclusão na lei de diretrizes orçamentarias a LDO e a LOA para 2019 assim 

encaminho este projeto de lei que dispoe sobre a criação da guarda municipal de salvaterra e outras 

providencias, e esta mais que notorio a importancia de outros municipios no contexto da segurança 

publica e a nossa cidade  não pode ficar a margen desse processo a união e o estado não comportan 

mais essa responsabilidade no que diz respeito a ordem publica e a preservação de patrimonio, a 

constituição federal afirma no Art.144, a segurança publica é dever do estado, direito de todos é 

exercida na preservação da orde mpublica e da incoluminidade das pessoas e do patrimonio, os 

municipios poderão constituir guardas municipais destinadas a proteção de seus bens, serviços em 

instalações conforme  disposer a lei, nomomento em que vivemos a unanime os problemas simples 

da ordem publica passa a tomar proposições desastrosas não ´podemos simplesmente culpar o estada 

a união e suas respectivas forças politicas pela fata de respostas no que diz respeito a segurança 

publica, temos sim que integrar, colaborar e auxiliar dentro de nossas possibilidades para que 

salvaterra seja uma cidade ainda mais segura. 

Coloco em discursão os dois requerimentos colocados nesta casa legislativa. 
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Requerimento de nº11/2018, do vereador Rodrigo Salgado Novaes. 

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

Gabinete do vereador Edmilson Barbosa Monteiro, requerimento de nº09/2018. Excelentissimo 

sr.presidente da camara municipal de salvaterra, o vereador subescrevente requer na forma 

regimental da lei que seja enviado ao excelentissimo sr.prefeito municipal com copia ao secretario de 

obras solicitando a restauração dos bancos da praça no jobim e construção de brinquedos na mesma. 

Requerimento de nº10/2018, o vereador requer e com amparo nas leis regimentais desta casa, requer 

do presidente da camara municipal 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 e bem como do INSS 

correspondente aos meses novembro de 2017 a março de 2018, tendo com base a folha de pagamento 

dos servidores desta casa bem como os vereadores que compoen o poder legislativo municipal. ( 

REPROVADO O REQUERIMENTO) 

 

                  . 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, Retorno nesta tribuna  

para informa a todos sobre a votação ocorrida agora pouco nesta casa e sinto muito em dizer que nã 

me causa mais estranhesa, nobres vereadores se negando a fiscalizar o dinheiro do povo eu não posso 

me caladar diante de certos atos e eu não estou aqui para botar faca nem corda no pescoço de 

ninguem, o que nos tivemos agora pouco foi um requerimento pedindo para que o presidente 

apresente em 72 horas o recolimento da patronal desta casa é uma obrigação constituida em lei e no 

ano passado o presidente passou 8 meses, e o mesmo ficou assustado e fez o pagamento em duas 

parcelas que até hoje esta respondendo no ministerio publico sobre esta situação mais ele pagou. E 

hoje estou pedindo a mesma coisa, para que não seja recorrente de um ato criminoso contra a lei e 

contra o patrimonio e falo com propriedade. Esse requerimento ele visa transparencia na gestão, 

basta acessa o portal da tranparencia que esta tudo lá, a folha de pagamento do municipio basta o 

povo acessa para ver quanto o municipio gasta, até hoje eu brigo com o prefeito em relação ao 

secretario que ainda não foi elegido. Eu nao vim aqui para cobrar o que esta certo então eu peço 

ajuda do povo e acesse tudo, para ver quanto é a dispesa do municipio e eu vou continuar fazendo o 

meu papel de vereador. 

Solicitou a palavra o vereador Jose Roberto da Silva Angelin e disse: Bom dia  a todos, venho ate 

esta tribuna e falar que eu não voto desnorteado como mensionou o vereador que me antecedeu aqui 
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nesta tribuna mais eu sou um vereador que fico atento ne seção, aja visto que vsª exc. Ja fez varios 

pedidos nesta que as vezes chega até a constranger o nobre presidente, e o presidente não é leigo e 

ele vem do segundo mandado consecultivo que eu tenho certeza que tem intenção de concorre 

novamente as proximas eleiçoes e o papel de fiscaliza o presidente desta casa é o tribunal de contas e 

isso ja voi dito aqui, pois é o orgão fiscalizador de todas as camaras, e eu vou me atrapalhar 

fiscalizando o presidente se eu tenho tanto coisa para fazer nas comunidades e o povo vota no 

vereador é para atuar nas comunidades porque tambem nos recebemos um salario que nos da 

condições para ajudar o povo tambem e este vereador não se esconde não, eu vivo o dia a dia nas 

vilas e nas comunidades atuando e ajudando a população do espaço rural e eu tenho a certeza que 

cada vereador faz o seu papel, e eu votei contra por vontade minha e não voto combinado  

Solicitou a palavra avereadora Maria Noelia e disse:  Bom Dia a todos, quero falar que na semana do 

bebe esteve presente o pessoal da assação social fazendo um trabalho com as gestantes e o trabalho 

voluntario, quero agradecer a secretaria no convite que foi feito e teve bastabte palestras e todas 

ganharam um enchoval para os bebes e quero agradecer o prefeito tambem que sei que ele tambem 

esta participando desta ação. Muito obrigada a todos 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa e disse: Bom dia  a todos, eu venho para agradecer 

e não para criticar e sei que todos estão aqui para trabalhar com respeito, e hoje estou agradecendo o 

trabalho que foi feito na minha vila de jobim pois numca foi feito um tabalho deses como hoje esta 

sendo feito e eu tenho cobrado do secretrario de transporte, cobramos iluminação, limpeza e 

agradeço a secretaria graça o prefeito que tem feito muito pelo municipio e a parceria que nos 

estamos fazendo e estamos trabalhando bastante, muito obrigado a todos  

 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. 

                                               

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvaterra (PA), 08 de Maio de 2018 

                                            

 

                                               __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________  ______________________________ 
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