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Ata de nº 04 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 27 dias do mês de março 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 Barbosa, Rodrigo Salgado Novaes, Alan 

Patrick Barros, Jose Roberto Angelim, Carlos algusto Angelin, Noelia . Prosseguindo com a reunião 

o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Gimino Miranda 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 Edvaldo Barbosa e 

disse: Passo a mesa meu respectivo trabalho e na hora da defesa vou ate a tribuna para defender, . 

Solicitou a palavra o vereador Jose Roberto da Silva Angelin e disse: Vou aparesentar a mesa o 

parecer que me foi dado como responsabilidade de relator sobre o veto do poder executivo. Não 

havendo mais trabalho a ser passado a mesa o presidente passou para o grande expediente 

pediu ao 1° secretário para fazer a leitura da matéria. Convite, primeiro forum comunitatio do 

selo UNICEF de Salvaterra, conselho municipal de direitos da criança e do adolescente, convido a 

Vsª senhoria bem como toda asociedade para participar do 1º forum comunitario selo UNICEF 

edição de 2017 á 2020 que ira discutir a garantia dos direitos da infancia e da juventude no municipio 

de salvaterra data 28 de março de 2018 de 08:00 as 13:00 horas local Camara de vereadores, 

Participe desse momento voltado para discursão das nossas politicas sociais , Governo do estado do 

Pará, Corpo de Bombeiros Militar 18ºGBM OFICIO 080/2018, Presidente da Camara onrados em 

comprimentalos o 18ºGBM Localizado na rodovia PA-154 entre as travessas 11 e 12 no bairro de 

paes de carvalho vem perante Vsª excelencia comunicar que no dia 28 de março de 2018 as 09:00 

horas sera realizado a aula inaugural do projeto escola da vida pelo exposto convidamos o 

excelentissimo para participar conosco deste momento, Carlos Algusto Silva Souto Major 

Comandante do 18ºGBM.  

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 Edvaldo Barbosa e disse: eu saldo a 

mesa e a todos meu Bom dia, eu acabo de passar a mesa meu requerimento e foi feita so em uma pois 

venho pedindo melhoramento para as comunidades de Bairro alto, Valentim, mariquara se 

encoontrasse em pessima condiçoes, ruas cerradas, iluminação publica comprometida e a questão da 

agua na comunidade de velentim poid foito elavado para a caixa dagua e a mesma não esta 

aguentando devido um elevado ser mais alto que o outro e precisa de uma caixa nova que, pois a 

caixa antiga foi colocada no mandato da administração passada por isso atraves desse requerimento 

solicitar maxima urgencia para essas comunidades. Solicitou  a palavra o vereador Jose Roberto e 

disse: Bom dia a todos, viemos aqui nessa tribuna para presta contas dos nossos serviço do legislador 

do nosso municipio de salvaterra, vim explanar meu parecer sobre esse veto poder executivo onde 

nos fizemos um aanalize e votamos a favor do veto e constamos que tem necessidades pois tem que 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 2 

ter iniciativa do poder executivo, pois quando foi posto a votação nesta casa, votamos favoravel 

todos os vereadores por unanimidade, mais mesmo assim vim ate a tribuna colocar a situação porque 

aja visto que os projetos entram nesta casa e aqui quando o verador vota ao contrario as pessoas 

pensam que estamos contra, hoje nos conversamos com prefeito e o mesmo solicitou que fizessemos 

um projeto e eu vou passar para a mão do presidente da associação onde mais na frente possamos 

senta com o poder executivo e discutir o projeto para que não venha prejudicar os propietarios dos 

veiculos do transporte alternativo, nos temos aqui nessa casa a comissão de transporte que é 

composta pelos vereadore, Carlos algusto, Alan patrick e Edvaldo Barbosa onde eu tenho a certeza 

que eles vão analiza esse projeto junto com poder executivo e junto com a classe. 

Parecer sobre o veto 

1º: O Presidente da Camara Municipal de Salvaterra com fundamento no artigo69 do regime interno 

da camara, designou o vereador subescrito para emissão do parecer do projeto de lei nº03/2017 

original desta casa de leis que dispos sobre a criação do serviço de transporte alternativo municipal 

de passageiros em observancia ao inciso 5º do artigo 30 da constituição federal e de outras 

providencias,  

2º: Abordagem geral, o relator entendece que conveniente antes de adentra nos exames de razões do 

veto se tem essas considerações de ordem geral da materia aluziva do veto e de suas consequencias e 

que ira relatar do topco seguinte, o veto é a manifestação de inconformidade do prefeito com as que a 

camara aprovou o prefeito veta as auterações resutantes das emendas aprovadas pelo legislativo ou 

veto projeto em sua totalidade, vetando o projeto e devolvido a camara para apreciação, se  o veto for 

rejeitado o projeto sera enviado ao prefeito municipal para prorrogação no artigo 3º, caso o prefeito 

não apromulgue no prazo em referencia o presidente da camara promulga  o projeto e indique o 

prazo no 5º artigo 86 da LOA, entretanto no caso de manutenção do veto ou seja aprovado do veto 

ocorrera o desaparecimento do projeto de lei o que expressa e menciona no artigo 6º, a manutenção 

do veto nao restaura materia suprida para modificação pela camara em sintaxe veto aprovato 

representa eliminação do projeto de lei,   

3º: O exame do veto, passemos a seguinte exame manifestação sobre a razão do veto, as razões do 

veto foi apresentado em apenas um aspecto, ou seja, a instituição formal foi defeito de iniciativa no 

caso não se trata de contrariedade ao conteudo do projeto mais apenas de forma como foi 

impulsionado, ou seja,  o vereador subescrito no projeto não podera apresenta pois é competencia 

privativa do prefeito da inicio a este tipo de projeto como a seguinte veremos. O artigo 61 1º, inciso 

2º, a linha a base da constituição federal reserva ao chefe do executivo federal a iniciativa de lei que 

disponha sobre  o projeto de serviços publicos, a lei organica do municipio de salvaterra estabelece 

no inciso 3º do artigo 81 que as leis que venham tratar serviços publicos são de iniciativa privativa 

do prefeito portanto nesse momento somos obrigado a concordar com o prefeito pois se aprovado 

este poder legislativo esta ferindo a lei organica e a constituição federal por invasão da esfera de 
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iniciativa reservada ao chefe do poder execultivo e mau tratando ao principio de separação de 

poderes bem com as demais normas consequentes da independencia e harmonia dos poderes 

municipais, quanto ao nosso posicionamento anterior quando votamos a favor da aprovação do texto 

do projeto de lei nº03/2017 pela camara municipal de salvaterra, cumpre destacar que naquele 

momento analizamos apenas o conteudo do projeto entretanto nesta fase de analize do veto, não 

encontramos respaudo para sua derrubada ves que contraria a legislação municipal vigente, logo não 

havia duvidava sendo iniciativa do vereador que não tem competencia legislativa o mesmo se torna 

um projeto inconstitucional, deixo claro que os maiores interesses, ou seja, os trabalhadores no 

transporte alternativo não fomos contrarios ao projeto entretanto por sermos legisladores não 

podemos fazer vista grossa a este pedente inconstitucional defeito de iniciativa, portanto a 

fundamento legal no veto de indicação de inconstitucionalidade do projeto de lei nº03/2017 

concluindose que somos de parecer favoravel da manutenção do veto e o parecer do gabinete do 

relator em 23 de março de 2018 Jose Roberto da Silva Angelin vereador relator. 

Solicitou  a palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: Bom dia a todos, nenho aqui nessa ordem 

do dia para um fato inedito como acabou de relata o presidente a apreciação de um veto, eu na seção 

passada pedir priemiramnete a Deus que iluminasse a mente do relator que foi uma das pessoas que 

mas parebenizou o projeto na hora de aprovar e pedir a Deus tambem que de disernimento para todos 

os membros dessa casa legislativa para analizar com carinho e com responsabilidade esse veto, veto 

este que causou polemica ao municipio e se tratando de um projeto de lei extremamente legal por 

isso do momento que diz a palavra “Bem aventurados os que tem sede de justiça pois serão saciados” 

coloquei Deus a frente ao sair de minha casa hoje para defender o interesse do povo do meu 

municipio que precisam do transporte alternativo, porem senhores muitos com seus veiculos vão ate 

o porto da balsa e atravessam para Belém o povo mais carente precisa desse serviço do transporte 

alternativo, projeto este que vem trazer beneficios para o municipio e sobre o parecer do vereador 

relator Jose Roberto é triste é lamentavel, que um acessor juridico porque não foi ele que fez como 

ele disse aqui que iria consultar o prefeito, o projeto de lei de regulamentação de transportes 

alternativos, o prefeito esta pedindo um veto totalmente contrario a constituição federal na qual ele 

cita no artigo 61 linha 2, e faz uma confusão tremenda em dizer que é privativo do poder executivo 

projetos de lei que venham tratar de serviços publicos, pois o transporte alternativo ele não é um 

serviço publico pois nao é o municipio que paga seus salarios senhor relator Beto Angelim você esta 

fazendo uma confusão ao dizer que a lei organica do municipio estabelece que o poder executivo é 

privativo dele elaborar projetos de criação de serviços publicos, você esta confundindo o serviço de 

transporte alternativo com o serviço publico é totalmente diferente, eu quero chama a atenção de 

todos para quandos formos votar o parecer confuso vamos ser um pouco mais consciente no que diz 

a defesa do veto do parecer do vereador Beto Angelin, eu peço desculpas a categoria dos rodoviarios 

que tiveram que vir mais uma vez aqui nesta casa por conta de uma irresponsabilidade, o veto vai ser 

votado e eu vou aguardar o pronunciamento sobre o que é serviços publicos executados por 

servidores publicos e se o transporte alternativo ele é um serviço publico. Muito obrigado. 
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Solicitou  a palavra o vereador Jose Roberto Angelim e disse: Bom dia a todos, Sr.presidente nos 

fomos relator e eu não sei se foi o senhor que fez o projeto sobre o transporte alternativo nobre 

vereador Igor Barros, foi o senhor que fez?, ( parte Alan patrick, nobre vereador Beto o projeto foi de 

minha autoria, o projeto passou pelas comissões desta casa e principalmente pelo juridico), quando 

Vsª excelencia fez ess projeto e colocou que cada mil habitantes um transporte alternativo, o prefeito 

analiza de outra forma, a cada 500 habitantes um transporte alternativo e observe ele esta dando mais 

condiçoes ao transporte alternativo do que a sua inteligencia, então portanto aqui nos não saimos 

contra o projeto de transporte alternativo o que nos fizemos foi veta o projeto vicioso que não da 

condições, e quando Vsª excelencia diz que o transporte alternativo não é um transporte empresarial  

e não é de responsabilidade do orgão publico, a prefeitura não vai dar um alvara se o motorista não 

tiver uma habilitação e é de responsabilidade sim do poder publico com o transporte alternativo, 

porque se ele ver que vc não tem o compromisso de exercer o cargo de motorista de vam ele não vai 

dar o seu alvara e dessa forma eu vejo que tem sim a outra situação que é mais fundamentada ainda 

que foi posto no projeto o periodo de 15 anos de durabilidade para cada veiculo, aqui na proposta do 

poder executivo o prefeito esta colocando o perido de 20 anos aja visto vereador Gimino miranda 

que o nosso municipio é um muncipio pobre, que a arrecadação é minima e eu vejo que aqueles 

motorista de transportes alternativos onde rodam na nossa PA-154 tenham mais facilidades, mais 

aqueles que entram nos ramais tenham as dificuldades e a responsabilidade do poder executivo para 

fazer um projeto e sentar com a classe para discutir as situções pois alguns tem condições e outros 

não tem, a outra situção de que quando eu entrei nesta casa e eu disse que não fui formado em 

advogado, juiz ou promotor de justiça, foi me dado o cargo de vereador para exercer o meu mandado 

para a população, da forma como não lhe julgo não quero que me julgue pois eu não tenho diploma 

como o senhor vereador mais fui formado na escola da vida, e fiz sim dei um paracer favoravel ao 

veto mais sim trazendo solução para a classe sim porque eles tem dificuldades e sei que vão me 

agradecer porque daqui a 20 anos se for da forma com ta muitos não iam parar, porque se voce 

regulariza um projeto voce tem que assumir esse compromisso e por isso dei meu parecer dessa 

forma, Muito obrigado. 

Solicitou  a palavra o vereador Carlos Algusto da Silva Angelin e disse: Bom dia a todos que se 

encontran em nossa casa Legislativa, quero aqui falar um pouco a respeito sobre esse projeto que no 

dia que este projeto foi colocado eu não estava presente e estava na comunidade de Boa Vista, mais 

não empede de vim aqui neste dia expressar a minha parte, quando o vereador Beto fez o  

colocamneto de um novo projeto feito pelo poder executivo que da condições mais do que o projeto 

na qual o vereador Igor Barros colocou isso da mais vida, mas responsabilidade para os proprietarios 

de vans, nos não estamos aqui vetando um projeto e esse projeto venha prejudicar voces, nos estamos 

vetando um projeto que foi de contra  o poder executivo mais que o poder executivo tambem vai 

estar beneficiando voces muito mais do que o projeto que pode ser rejeitado pois ele vai para 

votação, o nosso presidente da associação ele tem em mãos este projeto a qual vai sentar com os 

senhores e voces vão analizar perante opoder executivo, poder legislativo para nos analizarmos, o 
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que nos queremos é que todos venham ser beneficiados mas tambem que outros não venham ser 

prejudicados, porque todos nos precisamos de trabalhar, nos vemos certos transportes ai que tem 

certa idade e a lei ela permite tambem aquela idade do veiculo que pode circular como transporte 

alternativo, então temos que analizar de que maneira esta este projeto que esta nas mãos do 

presidente da associação das vans e fazer uma comparação com o projeto de lei de regulamentação 

do nobre vereador Igor Barros e quero aqui agradecer a presença de todos, Muito obrigado. 

Solicitou  a palavra o vereador Luis Andre e disse: Bom dia a todos, Em relação a este projeto é um 

projeto bom de iniciativa do vereador Igor Barros, isso mostra a força da nossa casa não é justo e eu 

não tenho nada contra o veto do vereador Beto, mais a nossa casa tem que mostra a nossa força pois 

não é justo nos criarmos projetos ai o prefeito repentinamente veta um projeto que vai beneficiar a 

população, vai beneficiar a classe, então não tinha porque gera essa discursão toda a relação de um 

projeto que beneficia pois se for preciso fazer melhorias podemos melhorar la na frente, mais não 

tinha essa necessidade decriar uma briga interna dentro desta casa legislativa e ate com as vans e eu 

vou me manifesta contra o veto do vereador Beto Angelin por achar que não tinha essa necessidade 

grande de fazer isso e eu entendo como uma afronta a nos, ai que dizer que eu vou criar uma lei aqui 

e derrepente o prefeito vai vetar lá, esta lei foi aprovada por todos nos por unanimidade, então é uma 

covardia derrepente reprovada e eu sou contra esse veto e é uma opinião minha pois não tinha 

necessidade de fazer isso e criar essa polemica toda, Muito obrigado. 

Solicitou  a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: Bom dia a todos, a minha palavra sobre este 

projeto de lei quero dizer que eu faço parte dessa comissão de transporte, na pessoa do presidente 

baixo angelin vereador, na pessoa do vereador Alan patrick como membro, eu dei meu parecer a 

favor deste requerimento que vsª excelencia igor barros colocou nesta casa e foi aprovado por todos 

os vereadores por unanimidade, eu quero dizer a todos e pergunte ao mesmo para o executivo porque 

que o prefeito não reuniu-se com a camara em um dialogo com todos a onde impedia esse projeto de 

lei, ao chegar no executivo o sr.prefeito veto o projeto devido ser do nobre vereador igor barros, mais 

que ele olhase e visse que o projeto de lei chegou por unanimidade desta casa, que tivesse  o respeito 

assim como temos com ele nesta casa, porque o projeto não é para o vereador igor barros e sim para 

os donos de van e beneficio da comunidade, vereador beto angelin eu considero muito voce  como 

um amigo mais o senhor foi contra esse veto e não entendi o porque, eu estou aqui para defender 

todos aqueles que precisam  trabalhar para ganha seu pão de cada dia e eu não vou excluir ninguem, 

mais se esse parecer sem dialogo eu vou manter meu voto porque eu aprovei este projeto de lei que 

veio do sindcato das vans e foi aprovado por unanimidade e chegou este projeto de lei aqui e eu vou 

votar?, não, pois eu tenho palavra e credibilidade, o prefeito nunca reuniu com a base faz ano e 

numca se sentou para conversa e eu quero deixa aqui minhas palavras muito obrigado a todos. 

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

colocou em aprovação os documentos lidos a seguir e coloco em votação o VETO. 
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Solicitou  a palavra o vereador Alan patrick Barros e disse: Eu sou contra o veto 

Solicitou  a palavra o vereador Carlos Algusto e disse: Eu sou a favor do veto 

Solicitou  a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: Eu sou contra o veto 

Solicitou  a palavra o vereador Jose roberto e disse: Eu sou a favor do veto 

Solicitou  a palavra o vereador Luis Andre e disse: Eu sou contra o veto 

Solicitou  a palavra o vereador Maria Noelia Gonçalves e disse: Eu sou a favor do veto 

Solicitou  a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: Eu sou contra o veto 

Solicitou  a palavra o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: Eu sou a favor do veto 

Solicitou  a palavra o vereador Rui Rolim Herculano e disse: Eu voto a favor do veto 

Esta derrubado por 5 votos a 4 esta mantido o veto sobre o parecer. 

Requerimento de nº08/2018, excelentissimo sr.presidente da camara municipal de salvaterra o 

vereador subescrevente requer comprida as formalidades regimentais vigentes em carater de 

urgencia, que seja oficiado ao sr.prefeito municipal Valentim Lucas com copias ao secretario de 

saude, eduacação e obras solicitando a limpeza da comunidade do Valentim, Marinquara e Bairro 

Alto e assim como a restauração da iluminação publica das mesma comunidades e tambem uma 

caixa dagua de 5.000L para a comunidade do valentim e aproveitando a restauração da iluminação, 

13 pontos de iluminação do ramal buraco fundo na comunidade do bairro alto assim como a 

recuperação das escolas de bairro alto e valentim e por fim a funcionalizção dos postos de saude do 

bairro alto, sr.presidente e Srs. Vereadores, pois o motivo de fazer varios pedidos em um 

requerimento é que voces tambem são conhecedores do que se passa nessas comunidades por isso 

peço apoio dos nobres colegas na aprovação desse meu requerimento para enviar com urgencia para 

o nosso gestor tomar as devidas providencias, Edvaldo Jose Barbosa vereador. APROVADO 

requerimento. 

Requerimento de nº06/2018 gabinete do vereador Igor Barros. APROVADO requerimento 

Requerimento de nº07/2018 gabinete do vereador Igor Barros. APROVADO requerimento 

Requerimento de nº01/2018 gabinete do vereador Rodrigo Novaes. APROVADO requerimento 

Requerimento de nº02/2018 gabinete do vereador Rodrigo Novaes. APROVADO requerimento 
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Requerimento de nº03/2018 gabinete do vereador Rodrigo Novaes. APROVADO requerimento 

Requerimento de nº04/2018 gabinete do vereador Rodrigo Novaes. APROVADO requerimento 

Requerimento de nº05/2018 gabinete do vereador Jose Roberdo da Silva. APROVADO 

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 Gimino Miranda de 

Vasconcelos e disse: acabamos de ter uma votação onde o sr.presidente acabou de se pronunciar 

dizendo sobre sua inquietação, aqui eu sempre digo nessa tribuna todos nos que estamos aqui 

representamos a populaçao e fomos escolidos primeiramente pela vontade de Deus e segunto pelo 

povo cada um de nos ja viemos de outros mandatos, cada um de nos temos a escolha e eu acretido 

sr.presidente que no meu entendimento e pelo raciocinio do vereador Beto no seu relatorio e na sua 

redação colocada como relator e eu atentamente o escutei o vereador Igor no seu questionamento. 

Dizer que nos não somos contra ninguem e eu me mantive na minha razão, cumpro com os meus 

compromissos e não estamos tirando o direito de nimguem e sim querendo melhor para todos e 

votamos co ma nossa consciencia e é pensamento de cada vereador e cada um vota da sua melhor 

forma e aqui todos somos adultos, eu queria falar  aos proprietarios de vans que nos não andamos de 

graça nos pagamos  nossas passagens então nos somos justos no que esta sendo votado agora, e dizer 

que o prefeito não teve ma fé para com o projeto, cobrei ontem com o prefeito algumas cooisa da 

comunidade do caldeirão e ele ficou de entrega ate fianl do mes as promessas e a cobrança é grande. 

Fique aqui minha solidariedade a todos e agradeço ao papai do ceu e a população meu muito 

obrigado. 

Solicitou  a palavra o vereador Carlos Algusto e disse: Bom dia a todos, aqui nobre presidente nos 

não escolhemos o veto do vereador beto como ruim e eu tive a oportunidade de ler o projeto do 

nobre vereador Igor e vi que seria melhor votar a favor do novo projeto, não estive prsente na seção 

ao qual foi aprovado por unanimidade o projeto do nobre vereador, e eu resolvi votar porque vi que 

um dos projetos seria melhor e foi ao qual eu votei, mais isso não me leva a dizer que estou contra o 

povo por causa desse veto e sim a favor de um projeto que venha beneficiar o povo da melhor forma 

possivel, e esta ao lado do povo pra min e ajudar assim como eu trouxe a ação para a nosso 

municipio para emissão de identidade, carteira de trabalho e certidão de nascimento, e foi graças a 

Deus um sucesso pois tiramos 1004 documentos, não podemos atender a todos mais a minha vontade 

era atender todos ai veio a minha preocupaçao pois vi o quanto a população precisa de acões para a 

nossa população e agora em abril o deputado Cassio andrade vai entrega a nossa ambulancia, e muita 

gente ja me procurou perguntando se vou trazer outras ações, e queria agredecer aqui sr.presidente o 

apoio que o senhor nos deu e a assistencia social na pessoa da secretaria Graça Castro, na pessoa do 

prefeito valentim que nos ajudou disponibilanzdo a estadia deles aqui em nosso municipio, 
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comemorei meu aiversario perante meu povo aqui na ação, mais tenho a certeza que o pouco que 

estou fazendo serei bastante reconhecido pelo povo, das nossas limitações nos queremos fazer muitas 

coisas pelo nosso povo mais não podemos mais irei conversar com ele novamente para ver se 

consigo mais uma ação dessas. Então vamos olhar com carinho aqueles politicos que estão dispostos 

a ajudar nosso municipio. Esse é o meu papel como vereador de fiscalizar e ajudar nossas 

comunidades e agradeço a todos aqui e ao nosso Deus. 

Solicitou  a palavra o vereador  Alan Patrick Barros e disse: Bom dia a todos os presentes, e gostaria 

de falar sobre o tema em pauta sobre o veto ao projeto de lei, o que se aprovou aqui nesta chamado 

de orçamento publico municipal o prefeito não esta conseguindo executar 30% ele não esta 

conseguindo aprovar, e o municipio esta sendo omissio ao poder publico, e gostaria de parabenia o 

vereador Baixo angelim pela sua ação realizada aui neste municipio com o apoio do deputado Cassio 

Andrade, cade a dignidade do povo  pois o mesmo teve que dormir aqui por debaixo de chuva para 

ter direito a uma cidadania que esta ausente, competencia do municipio é o matadouro que esta 

interditado e temos que compra carne mais caro e o prefeito não paga nem sequer o transporte, nem o 

caminhão e muito menos o combustivel para que a carne chegue aqui com o preço acessivel para a 

população de salvaterra, eu ja vi varias vezes  pessoas atravessando para soure para comprar carne 

com mais qualidade com preço mais acessivel porque la tem o serviço de vigilancia municipal 

funcionando aqui o prefeito virou as costas e não da resposta do matadouro eu to falando aqui do 

dinheiro publico municipal as vicinais estão intrafegaveis e eu não sei se o nosso secretario de obras 

numca viu chover na vida dele pois ele so faz raspa nossas vicinais não acrescenta mais piçarra, sera 

que o preço da piçarra esta tão elevado para que não possa mais joga, a cesta basica lembro eu e 

lembro os senhores que foi uma proposta de campanha do prefeito ainda em 2012 que a cesta basica 

ia melhora o que foi feito senhores? Nada, cade o material escola  meus amigos e que não ganharam 

mais o ascentencialismo, o ginasio esta no 6º ano para ser entregue e até hoje nada, as reformas das 

escolas o asfalto que so vem devido a emendas do governo federal, cade o orçamento do municipio 

eu brigo aqui nessa tribuna, nessa casa para que o prefeito discuta o orçamento aprovado que ele não 

esta conseguindo resolver 30%, o que seria do municipio senão fosse a intervensão do estado, o 

hospital esta em estado de calamidade e ainda não caiu a ficha , vamos apenas cobrar o que esta 

escrito a gestão esta omissa estamos vivendo momentos de calamidade e vamos entra mais ainda 

senao tivermos uma previsão orçamentaria se não tiver uma aplicaçãoo orçamneto publico vou dizer 

mais uma vez sumiu os programas desapareceram e o povo ta sentindo, o comercio local ta sentindo 

e os funcionarios da educação agora que vão voltar a trabalhar isso é um descasso, quanto ao projeto 

de lei eu parabenizo os vereadores que votaram contra o veto e chegou a hora da gente acorda pra 

isso e agradeço a todos os presentes. 

Solicitou  a palavra o vereador Jose Roberto Angelin e disse: Bom dia todos e venho até essa tribuna 

e agrasdecer aos vereadore que votaram a esse parecer, o projeto foi melhorado e vai beneficiar a 

categoria do transporte alternativo voi dado mais prazo e vai ser olhado com carinho o valor das 
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passagens aja visto que os proprietarios de vans e eles erão para estarem aqui ouvindo o 

pronunciamento e a unica coisa que eu não concordo e alguns falarem que os que votaram contra o 

projeto estão contra o povo e eu acho isso errado pois nos queremos sempre o melhor para a 

população e queremos sempre soluçoes e o poder executivo apresentou outro projeto visando a 

melhoria para a população quanto aos proprietarios de vans, meu amigo Vereador Igor Barros eu não 

estou aqui para fazer politicagem, pelo contrario nos estamos aqui por um motivo contribuir para 

melhoria da população e nao para prejudicala aja visto que acabamos de aprovar os requerimentos do 

vereador igor todos votamos positivo e desta forma parabenizo o prefeito de salvaterra pelos 

trabalhos que ele tem feito nas comunidades e como vem trabalhando e é isso que temos que dar e 

estar unidos no mesmo proposito e gostaria de agradecer a nossa secretaria da ação social pela ação 

realizada em nossa comunidade e agradecer a todos os presentes. 

Solicitou  a palavra o vereador Luis Andre e disse: Boa tarde a todos e gostaria de parabenizar o 

prefeito pelo asfalto que esta chegando no nosso municipio, mais vim aqui hoje  devido a alguns 

fatores que me estão encomodando a falta de secretario de agricultura no municipio e isso esta  

gerando um constrangimento imenso para min como vereador deste municipio e eu preciso hoje que 

o prefeito de uma satisfação para a classe de agricultores dentro do nosso municipio e ja faz 1 ano e 4 

meses que o municipio de salvaterra esta empregando muito mais pessoas nesta area do que na 

secretaria de obras  pois nosso municipio vive da agricultura e nos somos um potencial no plantio de 

abacaxi e nos necessitamos de um secretario que possa repsonder por essa area, outra situação mais 

temalgumas situações perante o povo e estamos sem respostas como o matadouro que esta 

interditado e não da uma resposta para nos e outro problema é o trapiche que esta caindo, o abandono 

dos postos de saude que não são entregues.e das comunidades, ano passado coloquei um 

requerimento para o secretario e obras e pedia que fizesse um planejamento para fazer as vicinais e 

hoje elas estão todas danificadas e eu espero que tenha consciencia o prefeito para tomar atitude e 

resolva logo essas pendencias, obrigado. 

Solicitou  a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: Boa tarde a todos, e agradecer a 

vsªexcelencia pelo aprovamento de meu requerimento, o meu requerimento que me faz vim ate esta 

tribuna agradecer é devido as minhas comunidades estarem precisando com tanta urgencia de ajuda e 

não podemos deixa nosso povo abandonado, mesmo que seja seu ultimo mandado prefeito mais 

numca esqueça do povo pois nossas estradas estão em pessimas condições, nossas escolas estão em 

pessimas condições estou pedindo uma caixa dagua  pois foi cinstruido um elevado mais não 

colocado uma caixa nova e sim uma velha rachada, porque agua é saude e vida, quero tambem sauva 

aqui no meu requerimento sauda a secretaria de saude, mais não deixe esquecer os postos de saude 

das comunidades pois estão entregues as baratas então leve ate o prefeito as situações para que 

possamos atender bem minhas comunidades, a minha palavra é so uma e quando toma uma posição é 

essa que levo até o final, eu estou feliz com o governo do estado e saudo o vereador baixo angelin 
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que esta trazendo ações para o nosso municipio juntamente com o deputado Cassio andrade, 

agradeço a todos e que Deus nos conceda uma otima semana. 

 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), 03 de abril de 2018 
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