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Ata de nº 14 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 19 dias do mês de junho de 2018, às 09h40min responderam presentes os seguintes 

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

vereador Carlos Augusto da Silva Angelim, 2°secretário vereador Jose Roberto da Silva 

Angelim, Alan Patrick Barros, Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa Monteiro, 

prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Carlos 

Augusto 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: 

repasso a mesa o requerimento de nº21/2018, nº22/2018, nº23/2018, nº24/2018. 

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

mesa 3 requerimentos de minha autoria. 

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

leitura da matéria. 

Prefeitura Municipal de Salvaterra, Secretaria Municipal de Educação. Convite, 

Exc.Vereador Rui Rolim Herculano no próximo dia 21 de junho, o fórum permanente 

municipal de educação estará reunindo para dá encaminhamentos no assessoramento do 

documento PME- plano municipal de educação. Um processo democrático de políticas 

públicas no monitoramento e avaliação de metas e estratégias para superar os desafios 

educacionais do município de salvaterra ao longo de 10 anos. Na oportunidade, estaremos 

avaliando as proposições realizadas na conferência municipal com vista as peças 

orçamentárias com: LOA, PPA e LDO. Contudo, sua presença durante essas reuniões de 

análise, é de suma importância para a eficácia desse trabalho. 
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Contando com sua participação, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos nossos 

votos de considerações e respeito. 

 

 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 meus requerimentos onde busca revisão da iluminação pública de Foz do 

Rio e Condeixas, estive presente nas comunidades e vi as necessidades das mesmas e 

basta uma medida simples de revisão para se resolver e passar segurança, e o outro 

requerimento fala de uma proposta de lei onde solicito ao presidente desta casa que oficie 

e encaminhe ao prefeito municipal como proposta de lei a criação da guarda municipal de 

salvaterra e conto com o apoio desta casa. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: Bom dia a todos os 

presentes e funcionários desta casa, venho aqui defender meus requerimentos onde eu 

estive visitando algumas comunidades e verifiquei o descaso com as comunidades e 

temos vários pontos de iluminação pública que tem de ser restaurado, e necessitamos 

também de terraplanagem, pois veio as chuvas e deixou as comunidades cheia de buracos 

e quase sem piçarra. 

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

em pauta. 

Requerimento de nº 21, 22, 23, 24/2018 do vereador Rodrigo Salgado Novaes em 

discursão. 

Requerimento de nº 25, 26, 27/2018 do vereador Alan Patrick Barros em discursão 
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 Não havendo quem queira discutir passo para segunda parte da ordem do dia e 

coloco em votação os documentos lidos a seguir. 

Requerimento de nº16/2018 do vereador Igor Barros e Rodrigo Salgado Novaes em 

votação (aprovado) 

Requerimento de nº17/2018 da vereadora Maria Noelia Gonçalves em votação (aprovado) 

Requerimento de nº18/2018 do vereador Gimino Miranda e Domingos Júlio em votação 

(aprovado) 

Requerimento de nº19/2018 da vereadora Maria Noelia Gonçalves em votação (aprovado) 

Requerimento de nº22, 22, 23 e 24/2018 do vereador Rodrigo Salgado Novaes em votação 

(aprovado) 

Requerimento de nº25, 26 e 27/2018 do vereador Alan Patrick Barros 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 Carlos Augusto e disse: bom dia todos e venho até esta 

tribuna agradecer a Deus pois estive em Belém internado e lá eu vi que nós passamos por 

aprovações para que nós possamos reconhecer o grande Deus que nos servimos. Então 

eu vim aqui agradecer a todos pelas orações e acolhimento para que eu não viesse a 

desistir, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: Bom dia a todos e venho 

até esta tribuna  dar as boas-vindas ao nosso nobre companheiro Carlos Augusto e que 

Deus abençoe ainda mais sua vida, venho aqui fala sobre meus requerimentos na qual se 
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trata minha comunidade caldeirão, nossas ruas estão todas só buracos e não foi feito 

trabalho nenhum e os maquinários são poucos e hoje estou correndo atrás novamente 

para a melhoria daquela comunidade e busco o asfalta pois foi promessa do prefeito 

municipal para nossa comunidade e nosso povo tem sido paciente ao posto médico e o 

micro abastecimento de água, a iluminação pública está precária pois existe muitos pontos 

nos escuro e necessitamos dessa restauração e por isso venho com meu requerimento 

solicita mais esse trabalho para nossas comunidades e aguardo o poder executivo nos 

atender, muito obrigado a todos 

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

agradecer a Deus por mais esse dia e dizer que eu sinto muito pela perda da genitora dos 

vereadores beto e baixo angelim e fica aqui meus sentimentos sinceros. Eu gosto muito 

como se inicia está reunião com a leitura da palavra de Deus pois passamos por dias 

difíceis, precisamos tomar conta do dinheiro público e olhar para esse primeiro semestre a 

forma como nós trabalhamos e analisa para iniciarmos o segundo semestre com mais 

trabalho e empenho, pois eu me pergunto para onde foi destinado o recurso para os 

alunos, para onde foi destinado as cestas básica, o fundo do fundeb e nós não podemos 

tapa os olhos com a peneira pois nos vereadores temos que fiscaliza. Então vamos fazer 

uma reflexão desse primeiro semestre, pois é difícil quando o eleitor chega para nós e 

pergunta sobre algum trabalho como ficou e muita das vezes não temos a resposta 

adequada, até hoje nós esperamos o comprovante do pagamento da patronal, isso não é 

perseguição e sim respeito pois isso é um direito nosso, o presidente desta casa foi 

desrespeitoso que não pagou a patronal mais eu estou pedindo aqui apenas o estrato e foi 

votado com unanimidade a favor do presidente apresenta  o pagamento da patronal.  A 

maior aliança que tem está no novo testamento. Muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Monteiro e disse: meu bom dia a todos, hoje me 

dirijo aos nobres vereadores baixo e beto angelim meus nobres sentimentos e que Deus 

venha conforta o coração de vocês e coloque a confiança nele. E venho até está tribuna 
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agradecer ao secretário ceara e ao nobre prefeito Valentin Lucas pelo respeito e 

atendimento a nossa comunidade pois fizeram um ótimo serviço na nossa vila, e está limpa 

e preparada para o período de veraneio. Meu muito obrigado 

Solicitou a palavra o vereador Rui Herculano e disse: agradeço a oportunidade de estar 

aqui com vocês nobre vereador baixo e beto angelim e meus sinceros votos a família de 

vocês e que Deus conforte o coração de todos. 

 

Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: 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 se pronunciarem, dou por encerrada a presente 

sessão e convido os presentes para a próxima reunião no horário regimental. 

 

Salvaterra (PA), 26 de junho de 2018 

                                            

                                               __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


