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Ata de nº 19 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 04 dias do mês de setembro de 2018, às 09h40min responderam presentes os 

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

secretário vereador Luís André Gomes Salvador, 2°secretário vereador Domingos Júlio, 

Edmilson Barbosa Monteiro, Edvaldo Barbosa, Jose Roberto Angelim, Alan Patrick Barros, 

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 Alan Patrick Barros e disse; repasso 

a mesa o requerimento de minha autoria de nº29 e 30/2018 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse; repasso a mesa o requerimento de 

minha autoria de nº32,33 e 34/2018 

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

leitura da matéria.  

Não há matéria em pauta 

 

 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 e venho 

defender aqui meu requerimento onde falo sobre a construção de caixas d’águas, onde já 

foram feitas as pinturas mais sem tubulação e o prazo do executivo já esgotou e venho 

pedir através de requerimento que seja feita a explicação e justificativa da mesma e solicito 
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também a cópia do projeto da orla de nosso município de salvaterra, volto nos meus 20 

minutos. 

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

em pauta. 

Requerimento de nº 29 e 30/2018 do vereador Alan Patrick Barros em discursão. 

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

coloco em votação os documentos lidos a seguir. 

Requerimento de nº29/2018 do vereador Alan Patrick Barros em votação (aprovado) 

Requerimento de nº30/2018 do vereador Alan Patrick Barros em votação (aprovado) 

Requerimento de nº32/2018 do vereador Carlos Augusto da Silva Angelim em votação 

(aprovado) 

Requerimento de nº33/2018 do vereador Carlos Augusto da Silva Angelim em votação 

(aprovado) 

Requerimento de nº34/2018 do vereador Carlos Augusto da Silva Angelim em votação 

(aprovado) 

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 Alan Patrick Barros e disse: bom dia todos e venho até esta 

tribuna agradecer a Deus, agradeço aqui os meus nobres colegas vereadores por terem 

aprovado meus requerimentos e um deles eu solicito a cópia do projeto da orla que está 

sendo construída na frente da cidade no valor de 8 milhões de reais para que possamos 
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fiscaliza, e que foi aprovado também de forma unanime informações sobre o convenio da 

FUNASA, onde o deputado federal Priante fala em suas redes sociais que foi 

disponibilizado o valor de 5 milhões para a execução desse projeto e está se arrastando 

esse projeto com o prazo de entrega vencido e quem sofre é a população, então eu quero 

que essas informações venham para esta casa os documentos mostrando todo o prazo e 

valores destinados e nós temos que exercer nosso cargo de fiscalizadores do povo e do 

erário público, e venho parabeniza o governador pela entrega do ginásio do nosso 

município pois irá atender nossos jovens e congressos e outros eventos que venham a ter 

em nossos município, nós tivemos uma competição ano passado onde foi represente 

nosso município em Belém e nossos jogadores não tinham material e teve que ser 

emprestado esse material para poder a seleção jogar o campeonato e fomos campeã da 

copa Marajó, nós não temos incentivos para o esporte de nosso município, olha a 

vergonha do executivo não poder ajudar esses atletas. Mais a seleção do time máster está 

tendo total apoio da federação desde hotel a ônibus a concentração, então porque não 

pode ajudar a seleção dos jovens? E encerro aqui meu pronunciamento e que o esporte 

venha para melhora até a saúde do povo e que esse ginásio venha beneficiar a todos, 

muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva Angelim e disse: Bom dia a todos e 

venho até esta tribuna agradecer a Deus pois ele está nos proporcionando mais este dia, 

nós estamos aqui para presta conta do nosso trabalho ao nosso município que tanto 

precisa, é justo que nos venhamos aqui fala nesta tribuna os nomes das pessoas que traz 

o recurso a este município, mais não esqueça que foi por emenda parlamenta pelo 

deputado Priante e foi um benefício para nosso município e eu parabenizo este deputado 

pela sua emenda depois de conversa com o prefeito de nosso município e nós temos que 

fiscaliza e cobra para que seja concluído, e espero que nos sejamos atendidos em nossos 

requerimentos pois sabemos que o nosso município o arrecadamento é pouco mais muita 

gente elogia nossa salvaterra e desta forma eu agradeço a oportunidade. 
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Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: meu bom dia a todos, eu venho 

cobra aqui melhorias na saúde, melhorias na estrada, melhorias na educação e venho aqui 

fala ao nosso executivo que sou seu amigo pois eu quero o melhor para nosso povo, nós 

realizamos nosso trabalho aqui fiscalizando mais fiscalizo em prol do povo para melhora 

ainda mais esse município e não quero ser inimigo de ninguém e eu só venho aqui cobra 

apenas isso pois o inverno está chegando e as vicinais e estradas estão ai, depois que as 

chuvas começarem a cair fica difícil fazer uma obra ou raspagem eu só quero que apronte 

e faça e agradeço a oportunidade nesta tribuna. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Monteiro e disse: Bom dia a todos os presentes e 

venho até esta tribuna e dou credito a quem merece e agradeço ao nosso governo e ao 

nosso gestor deste município pois tivemos uma entrega linda do nosso ginásio, então 

vamos agradecer primeiramente a Deus e segundo ao nosso gestor e agradeço pelo 

asfalto a nossa vila de Jubim onde estão limpas e bonitas, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Luís André e disse: Meu bom dia a todos os presentes e 

demais pessoas que se encontram nesta casa, nós voltamos a falar sobre nossas vicinais 

e vejo que a maioria dos vereadores vem reclama sobre esse assunto e isso é uma 

cobrança e vou continuar cobrando até que eles façam essas obras e não vamos longe 

aqui dentro nosso município o nosso bairro do caju está com as ruas totalmente sem 

asfalto e nós estamos aqui para trabalha e não para sofrermos ameaças de secretario 

algum, mais eu não aceito ninguém falar comigo nesse tom de voz pois nós estamos aqui 

para ajuda a administração e o executivo, a questão é atender nosso requerimento e 

vamos continuar cobrando, muito obrigado. 

Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: Justifico aqui a ausência dos 

vereadores Domingos Miranda de Vasconcelos e o vereador Edvaldo Barbosa por questão 

de viagem, não havendo vereador e vereadora a se pronunciar dá por encerrada está 

sessão, um bom dia a todos e muito obrigado. Não havendo vereadores e vereadoras a 
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se pronunciarem, dou por encerrada a presente sessão e convido os presentes para 

a próxima reunião no horário regimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvaterra (PA), 10 de setembro de 2018 

                                            

                                               __________________________________ 

Presidente 
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