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Ata de nº 17 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 21 dias do mês de agosto de 2018, às 09h40min responderam presentes os seguintes 

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

vereador Gimino Miranda de Vasconcelos, 2°secretário vereador Carlos Augusto da silva 

Angelim, Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa Monteiro, Jose Roberto Angelim 

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 Gimino Miranda e disse; repasso a 

mesa o requerimento de minha autoria de nº28/2018 de regime de urgência. 

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 Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: Bom dia a todos e 

venho defender aqui meu requerimento onde falo sobre a ponte da comunidade do 

Clarindo e Rosário que o prefeito venha olha com mais carinho. 

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

em pauta. 
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Requerimento de nº 28/2018 do vereador Gimino Miranda de Vasconcelos em 

discursão. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: Bom dia senhores vereadores e 

vou aqui discutir um pouco sobre esse requerimento e parabeniza-lo pelo seu 

requerimento, é uma necessidade muito grande daquela comunidade mais espero que seja 

feita com uma madeira de boa qualidade pois a madeira que está sendo colocada não é 

boa e dura pouco tempo e coloca uma madeira que dure na agua e o tempo, obrigado. 

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

coloco em votação os documentos lidos a seguir. 

Requerimento de nº28/2018 do vereador Gimino Miranda de Vasconcelos 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 Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: bom dia todos e 

venho até esta tribuna agradecer a Deus por mais esse suspiro de vida e agradecer aos 

nobres colegas pela aprovação do nosso requerimento e é para isso que trabalhamos 

pelas comunidades pois não importa se fui votado ou não naquele local, mais aqui quero 

agradecer também os votos que tive na comunidade do caldeirão pois vejo que essas 

comunidades são muito sofridas pois a necessidade de fazer muito por eles e verifiquei 

que a ponte naquela localidade está muito precária mais precisamos que a administração 

deste município olhe melhor pois a boa intenção nós temos de ajudar e fazer os 

requerimentos mais aguardamos a resposta do prefeito, obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto 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 
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onde já aprovamos o requerimento do vereador Gimino Miranda que solicita a construção 

de uma ponte que dá acesso a comunidade do Rosário, Mangabal e Baiano, e foi 

aprovado por unanimidade e devemos sempre lutar em prol de nossa comunidade e do 

município de salvaterra e hoje estou muito feliz em poder contribui com o nosso município 

pois a nossa comunidade de monsarás que vai estar atendendo a comunidade de chácara, 

albino, boca da mata, maruacá, vila união e demais vilas próximas onde nos 

contemplamos aquela vila com uma ambulância  e agradeço muito a Deus pois sem ele 

nós não teríamos concluído esse etapa e quero agradecer ao prefeito Valentim Lucas que 

disponibilizou o kit prefeito para podermos dar entrada na documentação e ao deputado 

Cássio Andrade que deu total apoio para nós, fizemos também as ações cidadania onde 

foram emitidas mais 3.872 documentos entre eles carteira de trabalho, certidão de 

nascimento e RG. Quero agradecer também a secretaria Graça Castro e o prefeito 

Valentim Lucas que sempre estão nos apoiando e tenho fé em Deus que o nosso deputado 

Cassio Andrade ainda vai nos ajudar mais e não paramos por aqui Sr. presidente, vamos 

lutar para trazer mais uma ambulância para atender as vilas de boa vista e vai atende 

bacabal, santa luzia e outras e essa é a nossa preocupação e em 2019 esse pedido vai 

sai. 

E eu estou como vereador hoje aqui foi pela vontade de Deus e estou sendo útil pelo 

nosso desenvolvimento por nossa comunidade e município atendendo sempre mais nosso 

povo pois não chegarei a lugar nenhum sem a colaboração de todos e quero aqui 

agradecer a todos e muito obrigado 

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

estive visitando a comunidade de siricari e verifiquei a necessidade da iluminação que está 

precária e a população fez o pedido que possamos olhar por eles e faça a manutenção na 

iluminação e conto com o nosso administrador desse município e confiamos nele para que 

faça a mudança no nosso município, e que Deus abençoe a todos e em seus trabalhos e 

muito obrigado. 
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Solicitou a palavra o vereador Beto Angelim e disse: Bom dia a todos os presentes, eu 

escutando atentamente os nobres vereadores com seu requerimento e dizer que nós 

tivemos oportunidades de retorna a está casa e lutando com bravura em prol das 

comunidades e do nosso município, quando o vereador Gimino colocou a situação da 

ponte daquela vila, aquilo ali era uma situação de calamidade pública e com a visão do 

nosso amigo vereador colocou o requerimento para que seja feita uma ponte ali, mais uma 

ponte que seja forte. Muitos requerimentos são aprovados aqui mais muitos não são 

executados. Mais o nosso prefeito está de parabéns e os secretários também pois se 

esforçam para atender sempre a nossa comunidade, meu muito obrigado e que Deus 

ilumine o caminho de todos. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: Meu bom dia a todos os presentes e 

demais pessoas que se encontram nesta casa, e dizer que o que ouvirmos aqui a pouco 

seja absorvido por todos pois todos os vereadores estão fazendo seus trabalhos pelas 

comunidades e vilas e falo aqui em relação a ponte sobre o requerimento do vereador 

Gimino, pois eu tenho mais de 50 anos e andávamos em pontes onde eram feitas de 

arvores tombadas, e hoje essa realidade mudou muito e sei que vereador Gimino que o 

serviço vai ficar bom pois estamos sempre à frente das comunidades e vilas deste 

município para dar o melhor  aos moradores. Meu bom dia a todos e 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 

se pronunciarem, dou por encerrada a presente sessão e convido os presentes para 

a próxima reunião no horário regimental. 
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Salvaterra (PA), 28 de agosto de 2018 

                                            

                                               __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


