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ATA de nº 20 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 11 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 Carlos Augusto Angelim, 2°secretário vereador Domingos Júlio, 

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

Novaes, 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 Carlos Augusto e disse; repasso a 

mesa o requerimento de minha autoria de nº39/2018. 

Solicitou a palavra o vereador Domingos Júlio e disse; repasso a mesa o requerimento em 

conjunto de minha autoria de nº38/2018. 

Solicitou a palavra o vereador Jose Roberto Angelim e disse; repasso a mesa o 

requerimento de minha autoria de nº 40,41, 42 e 43/2018. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse; repasso a mesa o 

requerimento de minha autoria de nº 44,45 e 46/2018. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa e disse; repasso a mesa o requerimento 

de minha autoria de nº 47/2018. 
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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 Carlos Augusto e disse: Bom dia a todos e venho defender 

aqui meu requerimento onde falo sobre a restauração de seis pontos de luz na 

comunidade de são Vicente e que está precisando dessa iluminação nos meus 20 minutos 

voltarei a falar e defender meu requerimento. 

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

a melhoria da iluminação publica da comunidade de pau furado, são Veríssimo onde 

precisa de limpeza e terraplanagem, e na vila de caldeirão onde precisa de aterramento 

nas ruas. 

Solicitou a palavra o vereador Jose Roberto e disse: meu bom dia a todos e venho aqui 

com quatro requerimentos para poder atender as nossas comunidades e volto a defender 

nos meus 20 min. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa e disse: bom dia a todos e venho aqui 

defender meu requerimento, pois mais do que nunca nossas comunidades estão 

precisando e ali na minha comunidade de jubim o lixão esta tomando conta das ruas, e 

volto a fala nos meus 20 min. 

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

em pauta. 
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Requerimento de nº 38/2018 dos vereadores em conjunto Carlos augusto, domingos 

Júlio, gimino Miranda em discursão. 

Requerimento de nº 39/2018 do vereador Carlos Augusto em discursão. 

Requerimento de nº 40/2018 do vereador Jose Roberto em discursão. 

Requerimento de nº 41/2018 do vereador Jose Roberto em discursão. 

Requerimento de nº 42/2018 do vereador Jose Roberto em discursão. 

Requerimento de nº 43/2018 do vereador Jose Roberto em discursão. 

Requerimento de nº 44/2018 do vereador Rodrigo Novaes em discursão. 

Requerimento de nº 45/2018 do vereador Rodrigo Novaes em discursão. 

Requerimento de nº 46/2018 do vereador Rodrigo Novaes em discursão. 

Requerimento de nº 47/2018 do vereador Edmilson Barbosa 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 nº38/2018 dos vereadores Carlos Augusto, gimino Miranda e domingos 

Júlio em votação (aprovado) 

Requerimento de nº39/2018 do vereador Carlos Augusto em votação (aprovado) 

Requerimento de nº40/2018 do vereador Jose Roberto em votação (aprovado) 

Requerimento de nº41/2018 do vereador Jose Roberto em votação (aprovado) 

Requerimento de nº42/2018 do vereador Jose Roberto em votação (aprovado) 
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Requerimento de nº43/2018 do vereador Jose Roberto em votação (aprovado) 

Requerimento de nº44/2018 do vereador Rodrigo Novaes em votação (aprovado) 

Requerimento de nº45/2018 do vereador Rodrigo Novaes em votação (aprovado) 

Requerimento de nº46/2018 do vereador Rodrigo Novaes em votação (aprovado) 

Requerimento de nº47/2018 do vereador Edmilson Barbosa 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, eu queria aqui agradecer a secretaria graça castro pelo 

belíssimo trabalho feito na praça das comunicações onde teve a apresentação das escolas 

das diversas comunidades de nosso município, foi um belíssimo desfile onde teve pessoas 

que choraram então eu queria agradecer e elogiar a secretaria pelo excelente desfile e 

organização. Eu venho aqui também para chamar atenção do nosso secretario de meio 

ambiente pois está na hora de trabalharmos e temos que ter um ato de fiscalização pois 

somos nós que somos cobrados aqui, sei da competência dos secretários do nosso 

município mais venho aqui cobra o que o povo vem nos cobrando nas ruas, então chegou 

o momento de você sai da cadeira e ir para a rua fiscaliza e começa a agir pois não é justo 

eu como vereador ser cobrado e ir com o secretario e o mesmo não fazer nada, pois que 

fica mal visto somos nos vereadores pois para o povo que cobra de nós e pensa que 

somos nós que não queremos fazer, então vamos fazer alguma coisa as ruas estão um 

verdadeiro lixão o ramal que leva até a pousada dos guaras está só lixo pelo meio da mata 

e pela estrada. Mias quero dizer que nós estamos aqui para ajudar a gestão do município 

então vamos aprova nosso requerimento e fazer o trabalho para que não venha acontecer 

essas coisas pois as cobranças sempre estarão aí, então vamos colocar fiscais para que 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 5 

não venham jogar lixo nas ruas, matas e comunidades, quero agradecer ao nosso prefeito 

Valentim Lucas pela boa administração feita em nosso município pois já avançamos muito 

e que o próximo gestor quando assumir que venha dar continuidade nos trabalhos para 

que o município cresça ainda mais e não pare e quero agradecer aqui também o nosso 

deputado Cassio Andrade que disponibilizou a emenda ambulância e que ainda vai fazer 

muito mais, pois colocou seu mandato a disposição do nosso município, meu muito 

obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Domingos Júlio Miranda e disse: Bom dia a todos e venho 

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

parabeniza o gestor do nosso município e ao secretário de educação pela excelente 

apresentação do dia sete de setembro, onde as escolas surpreenderam o público com a 

excelente apresentação, quero parabeniza a todos que estavam presente na reunião com 

o deputado Arnaldo Jody e se colocou à disposição na próxima eleição e já demonstrou 

que é amigo do nosso município pois disponibilizou um aparelho de ultrassonografia, o 

carro do conselho tutelar com computador, impressora, central de ar, o micro 

abastecimento de água da vila de caldeirão, e o povo cobra bastante mais não estavam lá 

para ver o que ele tinha pra falar e espero que o povo reconheça o que foi feito, eu quero 

deixa aqui meu muito obrigado ao deputado, ao gestor do nosso município. Bom dia a 

todos. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Novaes e disse: meu bom dia a todos, eu venho 

nesta tribuna só reforça ainda mais o que meus colegas já falaram aqui pois eu peço nos 

meus requerimentos melhorias nas ruas do caldeirão de aterramento, pois se não for feito 

no verão quando chega o inverno fica intrafegável as vias, e nos marcamos também os 

pontos de iluminação pública pois parte da nossa comunidade está no escuro, a vila de 

são veríssimo também está precisando de iluminação pública, limpeza então senhor 

secretario passe por lá e veja o que estamos falando aqui é verdade pois nosso dever é 
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fiscalizar e fazer requerimento solicitando os serviços, então eu aguardo o retorno pois nós 

temos que saber o que fala ao povo de nossas comunidades, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: Bom dia a todos os presentes e 

venho até esta tribuna e parabenizo a todos os vereadores desta casa e sou de total apoio 

e não farei mais requerimento e vou apenas cobra, pois fiz uma cobrança pesada ao nosso 

gestor, pois vejo que nossos amigos vereadores colocam tantos requerimentos aprovados 

mais poucos são atendidos, então eu vou cobra diretamente e fiscaliza, pois, eu já ouvi 

falarem na rádio que eu só sei critica aqui o nosso gestor, pois o povo está cobrando nas 

comunidades de nos vereadores querendo melhorias das vicinais, da iluminação do lixão 

então vamos atender esse povo e eu vou luta por isso, vou briga não farei mais 

requerimento irei direto com o gestor ou secretario, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Jose Roberto e disse: Meu bom dia a todos os presentes e 

demais pessoas que se encontram nesta casa, eu vou legislar em prol das comunidades e 

entrei com requerimentos pois vi a necessidade do povo e sei que todos fazem seu papel 

como parlamentares e sempre vou fazer meus requerimentos pois sei da necessidade do 

povo e se eu fosse secretario eu saberia resolver assim como sei fazer o meu papel com 

vereador e não culpo os secretários ou o gestor desse município pois é muita coisa a se 

fazer  pelo nosso município, mais temos que ter a paciência, mais vamos ser responsáveis 

para atuar no nosso municio e qual a minha solução para isso é colocado requerimento, 

para ser prefeito de salvaterra tem que ser capaz, inteligente pois o município é grande e 

não é do dia para a noite que as coisas podem ser feita e eu falo se não a cobrança não 

tem gestão, 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. 
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Salvaterra (PA), 18 de setembro de 2018 

                                            

                                               __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


