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ATA de nº 01 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2019, 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 Luís André 

Gomes Salvador, Carlos Augusto da Silva Angelim, José Roberto da Silva Angelim, 

Edvaldo Jose Barbosa Gomes, Alan Patrick Barros, Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson 

Barbosa Monteiro, Domingos Júlio Miranda de Vasconcelos, Maria Noelia Gonçalves da 

Silva, 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 Cinco min para passarem à mesa seus 

respectivos trabalhos.  

Não há trabalhos 

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

leitura da matéria.  

Não há matéria  

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 requerimentos. 

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

em pauta. 

Não houve discursão  
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O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

Não houve requerimentos a serem aprovados. 

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 a todos os 

presentes nesta casa legislativa, e quero agradecer a Deus por esta oportunidade e pelo 

folego de vida e gostaria de falar que no ano passado coloquei vários requerimentos 

pedindo melhorias para o nosso município e em especial ali no nosso bairro do caju, e falo 

com uma certa indignação pois não foi colocado nenhuma pedra ali naquele local e isso é 

muito triste pois eu moro ali naquele local e o povo cobra de  mim vereador que mora ali e 

espero do prefeito municipal que tome providencias e deixei várias copias e o meu trabalho 

eu tenho feito mais infelizmente não tenho sido atendido e nossas estradas estão 

péssimas ainda mais com esse período de chuva fica tudo só lama e espero que as coisas 

aconteçam este ano e que as coisas sejam feitas no nosso município e quero que saibam 

que eu estou à disposição do povo, não podemos esquecer da saúde pois eu fiquei 

revoltado com uma situação no hospital e eu não pode ficar calado pois eu represento o 

povo e falei e espero que o secretario tome providencias junto com o prefeito, muito 

obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto da silva angelim e disse: Bom dia a todos os 

presentes e quero aqui agradecer nosso papai do céu que está nos concedendo por mais 

esse dia maravilhoso, e eu falei anteriormente que não viria a tribuna mais devido a fala do 

vereador Gimino não tinha como eu também não me pronunciar e eu peço que na próxima 

sessão que a caixa fique do lado de fora para que o povo escute nossas reinvindicações 

pois aí não fica só para nós aqui dentro desta casa, nós temos 54 comunidades no 

município de salvaterra e a única que foi feita um pouco de terraplanagem foi a 
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comunidade de monsaras e não foi concluída, então 53 comunidades não foram atendidas, 

ai a cobrança vem em cima de nós vereadores pois nós representamos o povo, nos 

reivindicamos mais não somos atendidos, hoje temos uma promotora em nosso município 

que está fazendo o papel desta casa, o prefeito nunca mais sentou conosco para 

conversar, isso é triste pois sou representante desse povo. Círio de pingo d’água venho 

cobrando a terraplanagem, mais não foi feito e olha o que foi feito a comunidade que se 

reuniu para comprar o combustível para poder jogar areia nos buracos para que a 

procissão possa passar e tem uma dívida no posto de gasolina de trezentos mil reais, será 

que esse combustível está sendo gasto com o carro do lixo apenas pois as maquinas não 

estão trabalhando, a praça aqui do nosso município está com o mato alto as ruas estão 

todas cheias de mato, nós somos representantes de todos e nos sentimos vergonha dos 

bairros e município que está abandonado, na próxima sessão eu vou falar dos 

requerimentos que foram colocados no ano passado e porque aqui nesta casa o povo não 

vem mais porque  o povo não acredita mais em nos por isso peço que a caixa esteja do 

lado de fora para que o povo veja que estamos lutando por eles e a internet também pois 

pela Live do Facebook o povo fica ligado e sabe o que acontece aqui, e só peço que Deus 

ilumine ainda mais nosso trabalho e desejo um bom dia a todos. 

Solicitou a palavra a vereadora Noelia Gonçalves e disse: bom dia a todos os presentes, é 

uma vergonha estarmos sem internet e a caixa que está aqui dentro deveria estar lá fora e 

temos que dá uma solução pois já estamos sem credibilidade e quero dizer aqui que eu 

faço parte da base e descordo de certas coisas e eu fui eleita pelo povo e tenho que ser do 

lado do povo, eu vou relatar uma parte da minha vida pois eu estou aqui para trabalhar 

honestamente , meu pai era político e vim de Belém fui professora e logo depois fui 

diretora e hoje estou como vereadora, a pista da comunidade dalas está horrível, 

mangueiras a única que fazem lá é raspagem chega já está no nível  as ruas se continuar 

assim  as ruas vão ficar baixas e eu sou do povo, eu gosto de trabalhar e já foram feitos 

tantos requerimentos e não fomos atendidos, o que está acontecendo gente, nós temos 

que ser humanos poxa a pessoa está doente ou morrendo nós temos que atender e 
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esquecer política pois somos seres humanos temos que ajudar, temos que ajudar e 

esquecer política, eu estava muito magoada com toda a situação e era isso que eu tinha 

para relatar muito obrigado a todos. 

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

e quero falar que estamos retornando do recesso e agradecer a Deus, realmente a 

situação das vicinais estão com a situação precária e esperamos que o executivo atenda 

nossa casa legislativa e nossos requerimentos, como nós representamos mais o espaço 

rural a cobrança e bem maior, e nós conseguimos o asfalto para vila de agua boa mais não 

é por isso que não temos problemas pois o nosso município tem bastante problemas, e 

quero agradecer o apoio do governador Simão Jatene, a deputada Silene Couto que 

conseguiu o asfalto para nossa comunidade de agua boa e Joanes e quero aqui 

parabenizar o prefeito também pois ele tem feito e estou ao lado do Priante pois ele está 

conosco arrumando nossa orla, eu ia colocar requerimento hoje mais respeitei a sessão de 

hoje e verifico isso para terça feira que vem e desejo a todos um bom dia. 

Solicitou a palavra o vereador Domingos Júlio Miranda de Vasconcelos e disse: Bom dia a 

todos os presentes e que Deus possa abençoar a todos, vamos realizar um trabalho que 

venha trazer alguma satisfação para o povo de salvaterra e espero que o prefeito possa 

voltar para o município e retorna aos trabalhos então solicito a todos que possamos reunir 

para conversa com o prefeito e decidir todas as pendencias aí quem recebe as cobranças 

somos nós vereadores, com certeza devido as chuvas muitas vilas vão ficar intransitáveis 

e fora outros pontos no município que precisam de reformas como o nosso mercado que 

está com uma situação precária então eu acredito que a união faz a força e meu muito 

obrigado a todos e que a partir de terça feira já possamos ter resposta do executivo. 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: Bom dia a todos que se 

encontra aqui nesta casa e as cobranças já começaram aqui nesta sessão solene e que no 

início do ano passado eu fiz essa mesma fala e pedi união a todos e essa não é a união 
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que o povo está vendo, hoje eu vejo que estamos vivendo um reflexo de uma 

incompetência tão grande de um prefeito tão irresponsável, que não respeita o funcionário 

público e nem o cidadão de salvaterra, mais isso nos vimos lá atrás quando aprovamos o 

orçamento e eu disse vamos controlar as coisas não vamos mais  da cheque em branco na 

mão do prefeito o orçamento aqui é acima do estimado para que o prefeito pudesse 

trabalha o ano todinho, eu vejo aqui a insatisfação dos senhores pela decisão tomada por 

este governo e eu gostaria de comunicar aqui a vocês o prefeito de salvaterra não 

encaminhou a LOA ao tribunal de contas, mais ele não mandou prestação de conta 

nenhuma, não tem como nos estimarmos 2019 se ele não mandou as contas de 2018, nós 

estamos vivendo o caos no município, o hospital está totalmente fora das conformidades 

das normas da ANVISA, se bater uma fiscalização com certeza essa obra vai ser 

embargada, eu não posso ficar de olhos fechados para os descasos, é uma vergonha um 

município como salvaterra não ter um secretário de agricultura e segundo o emater nós 

somos o terceiro maior produtor, o matadouro ainda não temos e continuamos comprando 

carne mais cara pois essa vem de Soure,  nossos requerimentos não são atendidos e olha 

que o orçamento foi super estimado. O povo cobra a caixa do lado de fora, a internet está 

fora do ar no início dos trabalhos isso é um descaso, quando o povo não teve mais para 

onde correr eles encheram uma carroça de manga e jogaram na prefeitura e espero que 

isso não aconteça aqui, então eu vou pedir novamente vamos nos unir, eu não sou contra 

o prefeito pois votei a favor todos os projetos de lei colocado aqui menos a LOA devido eu 

ter encontrado irregularidades, eu quero agradecer a todos os presentes e pedir a Deus 

que ele ilumine a decisão de todos e vamos fiscaliza pois esse é o nosso dever e vamos 

atender esse povo que clama por melhorias no município e comunidades. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Salvaterra (PA), 26 de fevereiro de 2019. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 
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