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ATA de nº 24 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 05 dias do mês de outubro de 2018, às 09h40min responderam presentes os 

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

secretário vereador Luís André Gomes Salvador, 2°secretário vereador Domingos Júlio 

Miranda de Vasconcelos, Carlos Augusto Angelim, Jose Roberto Angelim, Rodrigo 

Salgado Novaes, Alan Patrick Barros, Edmilson Barbosa Monteiro, 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 Cinco min para passarem à mesa seus respectivos 

trabalhos.  

Não houve requerimento. 

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. 

Não há vereadores e vereadora a se pronunciar 

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

em pauta. 

Requerimento de nº 51/2018 da vereadora Maria Noelia em discursão. 

Requerimento de nº 52/2018 da vereadora Maria Noelia em discursão. 
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Requerimento de nº 53/2018 da vereadora Maria Noelia 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 nº 51/2018 da vereadora Maria Noelia em discursão. (Aprovado) 

Requerimento de nº 52/2018 da vereadora Maria Noelia em discursão. (Aprovado) 

Requerimento de nº 53/2018 da vereadora Maria Noelia em discursão. (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 Alan Patrick Barros e disse: bom dia todos e venho até esta 

tribuna agradecer a Deus por mais uma terça feira de trabalho em prol do povo de 

salvaterra, o eleitor tornasse cada vez mais rigoroso com seus votos pela falta de respeito 

do governo e executivo, nos sentimos na pele o quanto o povo esta decepcionado pela 

forma com que os governantes vêm atuando em frente ao nosso município, eu não quero 

que ninguém me interprete mal pelo meu comportamento, pois eu sou um fiscal do povo e 

estou aqui para exercer meu cargo de forma correta e nos estamos vivendo um momento 

critico pois o brasil deixou de ser os olhos de grandes investidores e quero aqui parabeniza 

os juízes e promotores que estão fazendo seu trabalho jugando esses corruptos que vem 

levando o brasil para o fundo do poço. Nos no município estávamos desguarnecidos com 

um promotor, pois estávamos sendo atendido pelo de Soure e graças a Deus eu busquei 

isso e após o eleitoral vem um promotor para nosso município, nos tivemos aqui no 

município o deputado Priante e disse que mandou quase seis milhões, mais aqui o povo 

precisa cobra, pois o prazo já esta se acabando, foi mandado também uma licitação de oito 

milhões para construção da orla de salvaterra e eu pedi o documento onde comprova o 

planejamento e execução desta obra mais ate hoje não chegou à minha mão, e alguém 
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esta errando, pois esta em atraso as caixas d’água e não sei se o senhor deputado esta 

sabendo disso e eu preciso desse projeto da orla caso não venha ser concluído vamos 

saber o porquê isso aconteceu e se os valores estão de acordo eu estou aqui para 

fiscalizar e repito novamente não me interpretem mal eu estou aqui para fiscalizar e leva 

ao povo o dinheiro que esta sendo investido no nosso município e tudo que eu cobro aqui 

não esta além de ninguém eu cobro apenas o que esta sendo executado no município e 

espero que tenha ficado bem explicito aqui, pois o povo vai e busca da melhor forma para 

que seja atendido protestando ou buscando nos vereadores, todos os projetos que o 

executivo mandou para esta casa todos eu votei a favor mais teve alguns trabalhos meu 

que não foram aprovados e isso se chama politicagem, muito obrigado e fiquem com Deus.  

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

até esta tribuna agradecer a Deus por ele estas nos proporcionando este dia abençoado, 

Domingo nos tivemos a eleição onde o povo foi às urnas para escolher nossos 

representantes, quero aqui em nome do povo de salvaterra em nome das 875 pessoas que 

votaram no deputado Federal Cassio Andrade, pois ele veio aqui e plantou no nosso 

munícipio e depois veio colher seus votos e quantos não vieram aqui para tenta ganhar um 

voto e que nunca fez nada pelo nosso município mais quer aqui agradecer a vila histórica 

de monsarás onde foi o local que e o deputado teve mais votos e onde esta vila foi 

beneficiada com uma Ambulância fora as três ações cidadania onde foram emitidas 

identidades, certidões e carteira de trabalho então venha ingressa neste partido que vai 

fazer toda a diferença em nosso munícipio e quero também agradecer as pessoas que 

votaram no nosso deputado estadual Fabio Figueiras que conseguiu mesmo sem ter 

tempo de fazer trabalho algum pelas nossas comunidades conseguiu levar 180 votos, mais 

tenho a certeza que ele vai fazer muito e quero também parabeniza a deputada Cilene 

couto que foi eleita mais tenho certeza que através do Cassio Andrade e Fabio Figueiras 

que vão trazer muitos recursos para nosso município e contribuindo com sua eleição 

garantida no senado federal em Brasília, e eu  quero senhor presidente os dois projetos de 

leis o da cesta básica e o da Funasa e peço encarecidamente, pois vamos luta pelo nosso 
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povo que esta sem a cesta básica e o projeto de lei da FUNASA e eu preciso desses 

projetos em minhas mãos, pois vamos correr atrás desses projetos, muito obrigado a 

todos.  

Solicitou a palavra o vereador Jose Roberto Angelim e disse: meu bom dia a todos, eu 

venho nesta tribuna agradecer pela excelente terça feira e fala que agradeço a nossa 

maravilhosa deputada Cilene couto eleita e que muito trouxe os benefícios para nossa 

salvaterra juntamente com o nosso prefeito, muitos amigos reconhecem o trabalho de 

nossa deputada e outros ignoram mais quem ganha é o povo com essa vitória pois nos 

sabemos que os benefícios só vem a crescer, o prefeito Valentim tem mais dois anos de 

mandato para trabalha junto em parceria com a nossa deputada e a maioria de nossas 

comunidades tem seus representantes então vamos buscar os nossos representantes para 

fazer muito mais pelo nosso município e que venham desenvolver ainda mais, muito 

obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Domingos Júlio e disse: Bom dia a todos os presentes e 

venho até esta tribuna e parabenizar a todos os eleitos, mais gostaria de fala aqui nesta 

tribuna e  os resultados desse ultimo domingo nos temos que da uma refletida muito 

grande pois demos mais de 6 mil votos a um deputado e não me lembro o que ele fez peça 

nosso município e infelizmente ocorre situações que não são boas para nosso munícipio, e 

parabeniza ao vereador Baixo Angelim que apoio os deputados Cassio Andrade e Fabio 

figueiras e a deputada Cilene couto também que foi eleita e teve gente que falou que ela 

não iria ganha nem dois mil votos, e gostaria de dizer que o aparelho de ultrassom do 

nosso hospital está funcionando mais o que esta com problema é o aparelho de Raio X e 

sou grado ao nosso companheiro Jordi que infelizmente não foi eleito mais fez bastante 

pelo nosso município, muito obrigado a todos e um bom dia. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa e disse: Bom dia a todos e venho até esta 

tribuna agradecer pela votação do ultimo domingo, e todos nos sabemos que o povo 
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reconheceu os deputados e demais por seus esforços e trabalhos em nosso munícipio de 

salvaterra e quem ganha é o povo e sabemos que o trabalho vai continuar muito obrigado 

a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: meu bom dia a todos, hoje eu vou me 

referir a um pronunciamento do nobre vereador Roberto Angelim e dizer que durante esses 

meus 58 anos eu fui sempre contra a reeleição para os mandatos de prefeito, governador e 

presidente e hoje tenho que da minha mão a palmatoria, pois um governador reeleito como 

Simão Jatene tem que bater palmas, pois ele fez um bom mandato e se reelegeu e fez 

novamente um excelente trabalho e eu lembro que o prefeito trabalha durante 4 anos e 

quando se reelegia fazia seu pé de meia em vez de continuar seus trabalhos, e falo do 

nosso prefeito Valentin Lucas que esta fazendo seu trabalho e esta em seu ultimo 

mandato, então senhores eu acho que quando se perde uma eleição como perdeu o nosso 

companheiro Arnaldo jordi, pois o Pará tem 144 municípios e quase todos eles eu tenho 

emenda destinada a esses municípios e eu acho que é uma boa politica par a um 

parlamenta mais muita das vezes o munícipio não reconhece o trabalho, então eu vejo que 

ele fez um excelente trabalho e infelizmente não teremos em Brasília mais nos sabíamos 

que ele ia enriquecer ainda mais o nosso estado, 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), 16 de setembro de 2018 

                                            

                                               __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


