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CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 

 

   

 

Ata de nº 18 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra.  

 

Aos 28 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 André Salvador, Alan 

Patrick Barros, Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa Monteiro, Edvaldo Barbosa, 

Jose Roberto Angelim, Carlos Augusto da Silva Angelim, 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 

Carlos Augusto e disse; repasso a Mesa o requerimento de minha autoria de nº32, 33, 

34/2018. 

Luís André e Gimino Miranda requerimento em conjunto e disse; repasso a Mesa o 

requerimento de minha autoria de nº31/2018 

Alan Patrick Barros e disse; repasso a Mesa o requerimento de minha autoria de nº29, 

30/2018 e oficio de minha autoria. 

Rui Rolim e disse; repasso a Mesa o requerimento de minha autoria de nº35/2018 

Exposição de motivos e justificativas o incluso projeto de lei de decreto Legislativo que 

venha outorga o título de cidadão salvaterrense pelos relevantes serviços prestados em 

salvaterra 

 

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

Leitura da matéria. Oficio circula 01/2018, SEMUSA, Câmara Municipal de Salvaterra, 

comissão de saúde. Senhor presidente e senhores vereadores conforme informativo 

encaminhado no dia 05/05/2017 para algumas instituições que tratasse da participação de 

seus representantes da sugestão do nome para criação do selo do nosso açaí e demais 

tópicos. 07/06, programação da qualidade do açaí, selo de qualidade no comprimento das 

boas práticas. 

 

 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.  
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Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto Angelim e disse: Bom dia a todos e venho 

aqui agradecer ao meu Deus maravilhoso por mais essa oportunidade, venho até esta 

tribuna fala de meu requerimento onde falo da reforma da escola da ponta na qual a 

mesma se encontra com telhado de telha Brasilit e esquenta muito e pela segunda vez 

faço esse requerimento e espero que seja aprovado e feita essa reforma, meu segundo 

requerimento fala da quadra de esporte da comunidade de Boa vista pois está com a 

iluminação prejudicada e precisa urgente de uma reforma e meu terceiro requerimento 

fala sobre o pedido da comunidade quilombola da Vila São Vicente, e já dá pra fazer uma 

escola de pequeno porte  pois os alunos precisam e algumas pessoas reclamaram que o 

ônibus não estava indo até aquela comunidade. Muito obrigado a todos 

O vereador Rodrigo Salgado Novaes pediu licença para se retira da presente sessão por 

motivos de doença de uma pessoa de sua comunidade. 

Solicitou a Palavra o Vereador Edvaldo Barbosa e disse: Bom dia a todos e vim aqui fala 

a todos as vossas excelências que nenhum requerimento funciona mais nessa casa pois 

vejo que vários colocam requerimentos para sua comunidade e poucos são atendidos pelo 

executivo, estamos no segundo semestre e o nosso espaço rural está ficando abandonado 

pelo nosso poder executivo pois a maioria dos requerimentos são aprovados por 

unanimidade e de nada vale. Venho na minha segunda parte debate mais sobre esse 

assunto, muito obrigado a todos 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos e venho 

até esta tribuna para defesa pelo meu requerimento e oficio lido pelo secretário, como 

meu companheiro vereador Edvaldo falou que esta casa está abandonada pelo executivo 

pois não somos atendidos com os requerimentos aprovados, eu peço a cópia do projeto 

da orla municipal pois senhores essa casa de lei tem que ter a cópia deste projeto para 

podermos fiscaliza, o segundo requerimento trata sobre o convenio com a FUNASA e 

precisamos sim de informação para que esse convenio não seja usado de forma errada e 

preciso da cópia desse convenio, e o outro é o oficio que encaminho ao TCM devido as 

mazelas do presidente desta  pois aprovamos aqui para ele apresenta cópia do 

comprovante da patronal e se aqui não está dando sucesso vou até o tribunal. Obrigado a 

todos e retorno na segunda parte. 

Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda e disse: meu bom dia a todos e venho fala 

do requerimento que dei entrada com o amigo vereador André Salvador onde solicitamos 

a piçarra das ruas do caju e a iluminação que seja feita a manutenção, muito obrigado a 

todos. 

 

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.  

Requerimento de nº31/2018 dos vereadores em conjunto André Salvador e Gimino 

Miranda em discursão. 

Requerimento de nº32, 33 e 34/2018 do vereador Carlos Augusto da Silva Angelim em 

discursão. 

Decreto de nº02/2018 do vereador Rui Rolim 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 nº35/2018 do vereador Rui Rolim em votação  

(Aprovado) 

Requerimento de nº29 e 30/2018 do vereador Alan Patrick Barros em votação (Aprovado) 

Requerimento de nº31/2018 dos vereadores Gimino Miranda e André Salvador 

(Aprovado) 

Requerimento de nº32, 33 e 34 do vereador Carlos Augusto 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 Edvaldo Barbosa e disse: bom dia a todos e falo em prol 

de todos do município de salvaterra, e eu volto até está tribuna por causa do meu 

requerimento, pois não farei mais requerimento e sim vou briga diretamente com o 

executivo pois não perderei mais tempo esperando meus requerimentos serem aprovados  

sem necessidade pois é encaminhado ao executivo e não ser executado pois todos os 

requerimentos são de extrema necessidade senão nenhum dos meus colegas 

parlamentares faria algum pedido por sua comunidade, então vamos fiscaliza sim e cobra 

do poder executivo para que faça e execute nossos requerimentos, e eu falo aqui dou um 

mês para que o prefeito coloque maquinas na comunidade de bairro alto, bacabal e santa 

luzia. Pois requerimento não pode ser com carinho e sim cobrado com pressão e é dessa 

forma que vamos para cima do prefeito e vamos trata a comunidade com mais carinho. 

Muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos e retorno 

nessa segunda parte da ordem do dia onde venho defender meus requerimentos, e dá para 

se tira um raio X sobre a administração e o poder executivo, e esta casa não tem poder de 

fiscalização pois o prefeito não executa nossos serviços. E eu visitei uma comunidade de 

são benedito da ponta onde a escola está abandonada e só tem duas salas de aula 

funcionando, estamos perdendo vidas por falta de suporte no nosso hospital e a 

comunidade tem que atravessa até Soure para poder ser atendido, e eu quero que esta casa 

notifique o prefeito sobre a compra de duas picapes que fez com o orçamento público 

deste município e quero saber qual a necessidade de telas, pois um aparelho para o 

hospital sai muito mais barato que um carro desses. Eu fui até o ginásio e fiz a denúncia 

pois estava parada as obras, aí duas semanas depois as obras voltaram e ainda tem gente 

que fale que o vereador Igor é contra o prefeito, jamais serei contra mais quero ver a obra 

sai e o dinheiro público ser usado de forma correta e sou a favor da fiscalização pois tem 

que ser feita na pressão com rigor as cobranças com o poder executivo. E fica aqui meu 

muito obrigado e fique com Deus. 
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Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: Boa tarde a todos e quero dizer 

que não estou aqui contra a fala de nossos vereadores e que no meu ver as vicinais já eram 

pra estar com maquinas pois nós já estamos a caminho do mês de setembro e logo vem o 

inverno e não vai ter como fazer nada pois os buracos são enormes e muito difícil de 

trafega eu fui na estrada de bairro alto e fiquei muito triste em ver como estava de lixo na 

estrada, os carroceiros jogam na margem da estrada e peço que nosso secretario de meio 

ambiente faça essa fiscalização juntamente com o secretário de obras pois se tiver de 

multa, vamos multa pois esta demais essa situação e o lixão fica ali próximo mais mesmo 

assim jogam o lixo na estrada, eu fui na comunidade de monsarás e me adaptei e fizemos 

a inauguração da quadra da comunidade que eles jogaram até 3 horas da manhã, pois ali 

estavam abandonados não tinham o que fazer, mais o que eles clamam ali é pela estrada 

mais nós estamos lutando e na expectativa mais comuniquei aquela comunidade que tinha 

falado com o nosso deputado Cassio Andrade, onde ele veio disponibiliza uma 

ambulância para não só aquela comunidade  mais para as demais localidades próximas. 

E quero aqui agradecer ao nosso Deus maravilhoso por mais essa oportunidade e meu 

muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Domingos Júlio e disse: venho a está tribuna por mais essa 

oportunidade de estar contribuindo por esse município e dizer senhor presidente e 

senhores vereadores que estive no último dia 16 de agosto estive no tribunal de contas do 

município e recebi os dois alvarás e gostaria de dividir essa alegria aqui com vocês e por 

ter nos caminhado de forma correta o nosso amigo Ângelo e aproveitando a nobre fala do 

vereadores entrei com cum requerimento em conjunto em fazer a reforma da iluminação 

pública e já está com uma situação difícil a vila de caldeirão e espero que o prefeito olhe 

com carinho por nossas comunidades. E agradeço a Deus por tudo que tem feito e 

agradeço o prefeito que tem se empenhado em seus trabalhos e nós sabemos que são 

muitos. 

Solicitou a palavra o vereador Luiz André Salvador e disse: Boa tarde a todos os presentes 

aqui nesta casa, e vamos fazer um raio X durante esses 5 anos do mandato do prefeito 

Valentim Lucas, nós observamos que tudo que tudo que foi por salvaterra foi o estado, 

colégio Salomão matos, Banpará, carro papa lixo, hospital com contra partida do 

município, ginásio, orla , Vasconcelos, escola de condeixas, bombeiros, lancha, 

ambulância e muito mais então podemos observar que salvaterra ganhou muita coisa, 

mais ele esquece do nosso município pois as vicinais estão abandonadas faltando asfalto, 

piçarra mento então vamos olha com carinho pelo espaço rural, e era pra ser feito em 

junho esses trabalhos nas vicinais mais até hoje ainda não foram feitas. E fica aqui minha 

crítica construtiva. E meu muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: Boa tarde a todos os presentes e dizer 

venho tenta puxa a memória de vocês, na primeira vez que Simão Jatene veio com sua 

comitiva encheu essa câmara municipal e veio com muitas autoridades e todos estavam 

reunidos para fazer os pedidos para o governador, e o que mais pediram foi o hospital e 

ele respondeu e disse que iria lá para avaliar, e hoje está aí a obra saindo e o hospital 

funcionando e eu fiz um oficio solicitando a reforma da câmara municipal e todos os 

vereadores estavam reunidos e todos assinaram, mais apenas um vereador se negou a 

assinar. Pois era para melhoria de todos nós vereadores a câmara municipal, eu acho que 
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um vereador desses não quer ver a melhoria de nossa casa ou ele envolve questões 

partidárias, politicas, então vamos nos unir e fazer o bem para nós mesmos e para o povo, 

muito obrigado 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. 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), 04 de setembro de 2018 

 

 

 

__________________________________ 

 

Presidente 

 

 

 

 

 

_____________________________       ______________________________ 

                        1º Secretário                                                2º Secretário 

 


