
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 1 

 

Ata de nº 15 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 26 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 Gimino Miranda, 2°secretário vereador Carlos Augusto Angelim, Rodrigo Salgado 

Novaes, Edmilson Barbosa Monteiro, Maria Noelia, prosseguindo com a reunião o Senhor 

Presidente pediu ao Senhor vereador Gimino Miranda para ler um trecho da bíblia e após 

Devido ser uma sessão solene o presidente colocou a palavra à disposição aos Srs. 

Vereadores e vereadoras pelo tempo de 20 min para falarem sobre seus respectivos 

trabalhos. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: bom dia todos e venho até esta 

tribuna agradecer a Deus por essa oportunidade que ele está nos proporcionando, e dizer 

senhor presidente que ao longo desses 6 anos na vida pública representando o povo do 

nosso município de salvaterra e nos traz uma responsabilidade muito grande pois nós 

somos muito cobrados e essa cobrança tem que ser feita porque nós estamos aqui para 

representar esse povo, para isso nós fazemos requerimento, os vereadores votam e é 

encaminhado ao executivo para que seja executado os trabalhos, mais tem momentos que 

nós chegamos com prefeito e falamos a situação e pedimos o apoio, então não foi 

necessário requerimento mais o prefeito nos deu todo o apoio para fazer o trabalho 

naquela comunidade necessitada. 

Então quero aqui encerra minha fala agradecendo a todos aqui, aos meus amigos 

vereadores venho pedi desculpas e perdão se algum dia machuquei ou falei alguma coisa 

que viesse ofender ou machuca alguém. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa: Bom dia a todos os presentes, venho 

aqui nesta tribuna agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a todos os 
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requerimentos que foram aprovados pelos amigos vereadores e que Deus esteja ao lado 

de cada e que sempre estejamos no caminho certo e só ele pode nos mostra o que é 

certo, agradeço a todos e um Bom dia! 

Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia Gonçalves e disse: Bom dia a todos os 

presentes e amigos vereadores, quero dizer que estamos encerrando o primeiro semestre 

de nossos trabalhos árduo pois aqui não é só nós pois precisamos do prefeito e ele não 

tem nos desapontado cumprindo com sua palavra, muito obrigada e boas férias a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: Bom dia a todos e 

sejam bem-vindos os convidados aqui na nossa casa legislativa, quero deseja felicidades 

ao nosso amigo Zé que hoje está encerrando suas atividades aqui pois está se 

aposentando, mais saiba que pode sempre conta conosco pois as portas estarão sempre 

abertas, nós estamos aqui não é por acaso e sim pela vontade de Deus pois se não for por 

ele não acontece e a porta que Deus abre ninguém fecha e a que ele fecha ninguém abre 

e a nossa alma tem a necessidade de clama o nome de Jesus, e nós temos mais um 

benefício no município pois vamos receber um ginásio novinho para benefício de nossa 

sociedade e estamos aguardando o convite do prefeito para a inauguração, e também 

quero falar do asfalto de nosso município que o prefeito está fazendo nas comunidades e 

dentro do nosso próprio município, que Deus tenha misericórdia de todos nós e muito 

obrigado. 

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

funcionários desta casa e amigos vereadores e agradecer a Deus pelos 6 meses 

trabalhados, e eu aqui nesta tribuna quero lamenta o desrespeito com a minha 

comunidade do caldeirão na última quinta-feira dia 21 de junho de 2018, tivemos uma cena 

lamentável pois chegou até meus ouvidos que o prefeito comentou que eu não fui 

convidado e que estava lá de por vontade própria, e eu gostaria de falar ao prefeito que eu 

não preciso de convite para atuar em minha comunidade pois eu sou morador e não 
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visitante, comunidade está na qual eu fui o mais votado com 270 votos, e o povo não 

aceitou e eu estava presente na inauguração do posto médico pois eu sou vereador 

morador da comunidade eu sou base do povo, e não faço base para o prefeito. Os alunos 

foram retirados das escolas as 09:00 horas e levados para à frente do posto médico sendo 

que eles tinham duas provas marcadas para esse dia e horário, o povo do caldeirão não é 

besta. (Solicitou uma parte o vereador Gimino Miranda e disse, eu tenho parentes naquela 

comunidade e tive votos de lá também foram 80 votos mais nem sempre podemos alegra a 

todos e ali vereador nós temos um espaço e eu sempre vou briga por isso, pois o prefeito 

não foi lá com má intenção e sim de boa vontade para inaugura o posto médico, 

obrigado.), (solicitou uma parte o vereador Carlos augusto e disse eu tenho muito respeito 

por você e pela comunidade do caldeirão e nós conversamos várias vezes pois quando 

nós somos filhos de uma comunidade e a política ela tem dois lados, tem o lado de 

situação e da oposição e infelizmente nós não temos como mudar briga partidária mais nós 

temos que está aliado ao prefeito para que possamos ajudar ainda mais a comunidade 

com o apoio do executivo, obrigado pela parte), o prefeito tentou leva política para nossa 

comunidade onde ele citou o nome da Cilene Couto na construção do elevado, o povo não 

aceita política pois como já falei o povo não é besta, e eu respeito o prefeito como 

responsável pelo município. Presidente o prefeito tentou agredir uma moradora da 

comunidade por ter ofendido ele, quem aqui nunca foi ofendido como vereador e o prefeito 

ainda vai na rádio fala mal do povo e o que é incrível que ele só mexe com as mulheres da 

comunidade, e é isso nós agradecemos ao posto de saúde que foi entregue obrigado. 

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

aqui com vocês nobres vereadores, obrigado senhores vereadores por esticarem sua 

paciência por ouvirem coisas pessoais e eu digo senhores que política se faz com grupo, 

como é com nós aqui dentro desta casa pois somos 11 vereadores e votamos sempre em 

grupo, pois teve um gruo que nos antecedeu não fizeram nada e infelizmente é assim as 

vezes um trabalha e o outro atrapalha, e ali naquela comunidade do caldeirão o que eu vi 

foi que o prefeito foi hostilizado, pois até o Hilário que é líder comunitário na qual teve 
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preferência e foi o primeiro até a palavra e a deputada também foi hostilizada por um grupo 

de fanáticos que se encontrava naquele local(solicitou uma parte o vereador Carlos 

Augusto e disse: nobre vereador Rui a nossa reunião tomou um rumo totalmente errado 

mais é política e volto a repetir se o povo da comunidade do caldeirão estivesse revoltado 

com o prefeito, pois o que nos vimos lá quando estava inaugurando o posto de saúde não 

ouve tumulto e eu vi quando a deputada falou em uma nova escola para aqueles alunos 

que se encontravam naquele local, até eu sendo uma autoridade não gostaria de ouvir um 

palavrão horrível da boca de uma mulher, e infelizmente política é assim quando a pessoa 

não gosta não tem que faça gosta, se o prefeito é da oposição vamos ter que aguarda 

mais 2 anos para ver se mudamos a base e hoje nós temos uma boa assistência dos 

deputados e governador pois nossas comunidades estão sendo atendidas com asfalto, 

escolas, postos de saúde. Então o prefeito com o apoio do governo do estado está fazendo 

sim, mais para alguns ele nunca vai está fazendo pois são oposição), ali foi uma crítica 

direcionada a esposa do vereador Gimino e ao prefeito, mais não era toda a população e 

sim de apenas uma parcela (solicitou uma parte o vereador Gimino e disse: obrigado nobre 

vereador pela parte que em concedeu, e queria me reporta ao nobre vereador Rodrigo que 

não tenho nada contra ele, conheço a bastante tempo e você viu vereador que o próprio 

seu pai usou palavras para me ofender ali naquele local, mais em termos de trabalho para 

comunidade você já disse que já fez oficio aqui para trabalhos na sua comunidade, e 

nessa última eleição que teve nos vestimos a camisa do 45 e quer queira ou não então nós 

temos compromisso com o prefeito Valentim e com todas as comunidades de salvaterra 

até onde não tivemos voto e isso é dever e obrigação, nossa solicitação ao prefeito dos 

trabalhos, ao secretário de obras. Nos cobramos e sei que eles sempre atendem porque 

senão nossas comunidades e o nosso município estava largado aí sem asfalto, escolas e 

etc., então nobre vereador eu não sou pago para defender o Valentim, mais eu visto a 

camisa do 45 pois sempre que preciso o prefeito me ajuda e sei que posso conta com ele e 

agradecer a parceria que temos, muito obrigado pela parte e espero que o vereador 
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Rodrigo entenda), então muitas coisas não precisa nem pedir ao prefeito pois ele acaba 

fazendo antes mesmo de solicitarmos ou colocarmos requerimento, obrigados a 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 e 

convido os presentes para a próxima reunião no horário regimental 

 

 

 

Salvaterra (PA), 07 de agosto de 2018 

                                            

                                         __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


