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ATA de nº 02 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 26 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 

Luís André Gomes Salvador , 2°secretário vereador Carlos Augusto da Silva Angelim, Edvaldo Jose 

Barbosa Gomes, Alan Patrick Barros, Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa Monteiro, Maria 

Noelia Gonçalves da Silva, 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. Antes disso o presidente gostaria de prestar conta com um termo de 

comparecimento no TCM, na qual o mesmo compareceu no dia 6 e 7 de fevereiro onde foi 

entregue 5 contas, essas contas se encontra atualmente nesta casa legislativa, leitura do 

comprovante de devolução de contas: 

Estado do Pará, TCM- sessão de arquivo, comprovante de devolução de prestação de contas, 

município Salvaterra, exercício 2009, órgão: fundo municipal de assistência social, acordam: 29.894, 

resolução, data de julgamento: 07 de fevereiro de 2017, julgamento: não aprovação das contas, 

multas, copia ao ministério público, ordenador: Sirlene oliveira de Araújo, relator conselheira: Maria 

Lucia, inventario: 662042009/00, defesa: 201218946/00, recurso ordinário: 201513715/00, 

1ºquadrimestre: 2000911977/00, 2ºquadrimestre: 201010613/00, 3ºquadrimestre: 201010618/00, 

anexos: 20217867/00, 201609281/00, 201707977/00, 201608118/00. 

Estado do Pará, TCM- sessão de arquivo, comprovante de devolução de prestação de contas, 

município Salvaterra, exercício 2011, órgão: fundo municipal de educação, acordam: 32.675, 

resolução, data de julgamento: 07 de agosto de 2018, julgamento: não aprovação das contas, 

ordenador: Jose maria gomes de Araújo, relator conselheiro: Cesar colares, inventario: 

661162011/00, defesa: 2017033338/01A5, 1ºquadrimestre: 201108675/00, 2ºquadrimestre: 

2012115281/00, 3ºquadrimestre: 20121205506/00. 
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Estado do Pará, TCM- sessão de arquivo, comprovante de devolução de prestação de contas, 

município Salvaterra, exercício 2014, órgão: Prefeitura Municipal de Salvaterra, acordam: 32.032, 

resolução: 13.801, data de julgamento: 02 de março de 2018, julgamento: regular com ressalva 

contas de gestão aprovadas com contas de governo, ordenador: Valentim Lucas de oliveira, relator 

conselheiro: Sérgio leão, inventario: 660012014/01 a 03, balanço geral: 201608031/01 a 02, defesa: 

201708982/00, 201710406/00, orçamento anual: 2015004202/00 1ºquadrimestre: 201414443/01 a 

06, 2ºquadrimestre: 2014188170/01 a 04, 3ºquadrimestre:201503044/01 a 03, anexos: 

201804134/00, 201708979/00, 2018000631/00, 201313455/00, 201501638/00, 201412782/00, 

201501637/00, 201406046/00, 201421071/00, 201412781/00, 2011421072/00, 20142070/00. 

Estado do Pará, TCM- sessão de arquivo, comprovante de devolução de prestação de contas, 

município Salvaterra, exercício 2007, órgão: fundo municipal de saúde, acordam: 24.635, resolução, 

data de julgamento: 06 de fevereiro de 2014, julgamento: julgado regular, ordenador: Maria José 

gomes de Araújo, relator conselheiro: Daniel Lavareda, inventario: 662022007/00, defesa: 

201000923/03, 1ºquadrimestre: 200707471/00, 2ºquadrimestre:200712674/00, 3ºquadrimestre: 

200801535/00, solicitação de prazo: 200916575/00, 200919413/00, anexos. 

Estado do Pará, TCM- sessão de arquivo, comprovante de devolução de prestação de contas, 

município Salvaterra, exercício 2011, órgão: Câmara Municipal de Salvaterra, acordam: 31.052, 

resolução, data de julgamento: 19 de setembro de 2017, ordenador: João ribeiro batista de Souza, 

ordenador: Suedonio de Andrade soares, relator conselheiro: Cesar colares, inventario: 

660022011/00, defesa: 201705945/00, 1ºquadrimestre: 201108929/00, 2ºquadrimestre: 

201116211/00, 3ºquadrimestre: 201202470/00, denuncia: 201103126/00, solicitação de prazo: 

201705460/00, RGFI 1ºquadrimestre: 201108928/00, RGFI 2ºquadrimestre: 201116022/00, RGFI 

3ºquadrimestre: 201202472/00. 
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Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto angelim e repassou a mesa 3 requerimentos 

verbal, reforma da escola de são benedito da ponta, limpeza da vila de Monsarás e manutenção 

da iluminação pública, construção sobre o igarapé da seringueira. 

Solicitou a palavra a vereadora Marina Noelia e repassou a mesa 4 requerimentos. 

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 

Solicitou a palavra a vereadora Maria noelia e disse: o meu requerimento de nº4 trata da 

terraplanagem e não é a primeira vez que solicito e isso prejudica a todos, requerimento de nº5 

trata da iluminação da escola que necessita da manutenção elétrica, requerimento nº6 trata da 

reforma da ponte na comunidade de mangueiras, requerimento de nº7 trata da roçagem do 

hospital e da escola na comunidade de mangueiras. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos augusto e disse: venho defender esses meus requerimento 

que dei entrada mais na verdade venho retornando com eles pois estes já foram colocados 

anteriormente e fico muito triste pois somos cobrados pelas comunidades e não somos 

atendidos, a vila de monsarás está com o mato alto e uma criança foi picada por uma cobra e 

mesmo assim a prefeitura não atende nosso pedido, e eu cheguei no meu limite pois irei 

reivindicar com mais rigidez o trabalho pois do jeito que está não dá e eu como representante 

do povo não posso ficar esperando assim como eles também não pode, muito obrigado.  

Continuando com a primeira parte da ordem do dia, coloco em discursão a matéria em pauta. 
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Não houve discursão  

O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

O presidente colocou a aprovação dos requerimentos para próxima reunião. 

Será formado a comissão de Legislação e Justiça Final e colocaremos em votação: e tem como 

Membro: Carlos Augusto da Silva Angelim, Membro: Domingos Júlio, Presidente: Edvaldo Jose 

Barbosa gomes. 

Em votação: Membro: Carlos Augusto da Silva Angelim, Presidente: Domingos Júlio, Membro: 

Edvaldo Jose Barbosa gomes 

 Será formado a Comissão de finanças e orçamento: 

Membro: Edmilson Monteiro, Membro: Carlos Augusto, Presidente: Edvaldo José Barbosa 

Será formado a comissão de Terras, obras, serviços públicos transporte e comunicação: 

Membro: Edvaldo Barbosa, Presidente: Carlos Augusto, Membro: Alan Patrick Barros. 

Será formado a comissão educação, saúde pública, cultura e assistência social: 

Membro: Rodrigo salgado Novaes, Presidente: Jose roberto angelim, Membro: Luís André gomes 

salvador 

Será formado a comissão de Indústria, comercio e agricultura: 

Presidente: Luís André, Membro: rodrigo salgado Novaes, Membro: Gimino Miranda 

Será formado a Comissão turismo, certame e esporte: 

Membro: Gimino Miranda, Membro: Maria Noelia, Presidente: Edmilson Barbosa monteiro 
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Será formado a comissão de Comunicação, defesa dos direitos humanos e meio ambiente: 

Membro: Maria noelia, Membro: Alan Patrick, Presidente: Domingos Júlio 

Será formado a comissão de Defesa do consumidor: 

Membro: Rodrigo salgado, Presidente: Alan Patrick, Membro: Gimino Miranda  

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 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, 

eu quero aqui dá um lembrete em questão hoje do deputado federal Cassio Andrade na qual eu 

solicitei uma ambulância para atender a vila monsáras, e graças a Deus nós fomos bem recebidos e 

hoje a ambulância já se encontra naquela vila, e hoje esse mesmo deputado está lutando contra a 

reforma da previdência e fico feliz de poder contar com uma pessoa assim que está lutando pelo 

povo do Pará, e hoje a ambulância de monsáras está atendendo até a comunidade de rosário, olha a 

distância que está ambulância atende a população. E eu estou muito triste pois estamos tendo uma 

administração deste município que está deixando a desejar deixando o município abandonado, e 

estamos dependendo do município vizinho Soure, e no passado eles que dependiam de nós, que 

situação é essa que estamos passando, e a população cobra de nos pois somos representantes do povo 

perante o município para tratar com a administração desse município, e infelizmente a câmara não é 

ordenador de despesas e sim a prefeitura municipal. Eu defendia o nosso prefeito antigamente pois 

ele respondia os pedidos imediatamente e hoje ele mal ler uma mensagem enviada pelo celular, então 

de quem eu vou cobrar senão posso contar com o poder executivo? O nosso povo precisa de dias 

melhores e isso só acontecera se lutarmos juntos. Não tem mais como ficar calado pois não pode 

ficar do jeito que está, eu quero subir nesta tribuna para cobrar com rigidez, mais não está dando para 

aguentar, eu mandei uma mensagem para o prefeito pois uma criança foi picada por uma cobra e 
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cobrei a roçagem do mato, mais ele simplesmente leu a mensagem e não respondeu nada, e isso mês 

mostrou que estamos sozinhos pois com quem vou contar senão com o poder executivo deste 

município, e quem fica mal falado somos nos pois o povo fala logo que nós somos vendidos, que 

pegamos o dinheiro e ficamos, mais não é assim, vamos mudar essa visão do povo pois eles já não 

estão mais acreditados em nós vereadores, e hoje eu estou aqui para ser a voz do meu povo pois 

assim como o povo não aguenta mais imagina nos que escutamos de tanta gente, esse meu desabafo e 

discurso não quer dizer que sou da oposição, mais quero somente lutar pelo que é certo e está do lado 

do povo, e espero que a partir de hoje nós tenhamos um atendimento melhor do poder executivo, 

meu muito obrigado a todos.,  

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

nesta casa, quero dizer que me sinto honrado de estar nesta casa legislativa para lutar em prol do 

povo de nosso município, e parabenizo o vereador Baixo pelas palavras pois nós não somos contra o 

executivo, mais jamais vamos fechar os olhos para os erros, e eu jamais deixei de aprovar algum 

projeto do poder executivo colocado nesta casa, quem já foi na nossa praia grande observou que está 

abandonado e não é de hoje e sim de bastante tempo, as secretarias tem que estar presente nestas 

obras, pois não temos nem planejamento para a recuperação das vicinais pois a maioria dos 

vereadores brigaram por isso e são cobranças de mais de 3 anos, e os requerimentos quase todos não 

são atendidos e o prefeito tem prazo para responder esses requerimentos, e isso é muita 

incompetência de uma gestão, o prefeito não conseguiu resolver o problema do matadouro e hoje nós 

dependemos do município vizinho Soure, como seremos o famoso polo turístico se não temos nem 

carne decente, o hospital não tem atendimento e nem sala de cirurgia, não tem secretário de 

agricultura, que polo turístico é esse? Estamos muito longe de ser um polo turístico pois nem o lixo 

nos tratamos e esse lixo está nas reservas, nas margens dos rios e igarapés, mais nós não temos 

dotação orçamentaria para tomar frente assim, somente o executivo pode executar, eu não consigo 

visualizar a folha de pagamento de dezembro, nós não sabemos o que o presidente gastou em 

novembro e dezembro de 2018 pois não está no portal, como vamos fiscalizar, eu pedi aqui nesta 

casa uma comissão para investigar o programa de cesta básica mais até hoje não tivemos resposta, e 

o material escolar também que foi cortado, hoje nosso município tem uma promotora que está 
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cobrando muita coisa e eu venho avisando faz tempo vamos trabalha corretamente para não gerar 

problemas, nossa economia é fragilizada pois aqui nós temos desemprego, pois foi reduzida a folha 

de pagamento não sabemos porque, o hospital com certeza vai ser condenado, aquela obra está 

horrível basta irem lá, e vamos precisar de auxilio fiscal e fundo federal para concluir. Meu muito 

obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Monteiro e disse: meu bom dia a todos os presentes, quero 

dizer que na hora de criticar, criticamos, mais sabemos que tem muita coisa para fazer no nosso 

município, mais hoje eu agradeço muito a Deus pela parceria com a prefeitura municipal de 

Salvaterra, pois nós fomos atendidos naquela vila da comunidade do Jubim mais estamos fazendo o 

trabalho e não sei se o executivo vai me ajudar mais estou com muita vontade de trabalhar, meu 

muito obrigado. 

 

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. 
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Salvaterra (PA), 12 de março de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


