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ATA de nº 03 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 12 dias do mês de março de 2019, às 09h40min responderam presentes os seguintes 

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

vereador André Gomes Salvador, 2°secretário vereador Carlos Augusto Angelim, José 

Roberto Angelim, Edvaldo Barbosa, Alan Patrick Barros, Rodrigo Salgado Novaes, 

Edmilson Barbosa Monteiro, Domingos Miranda Júlio de Vasconcelos, Maria Noelia 

prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Carlos 

Augusto Angelim 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.  

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo salgado Novaes e repassou a mesa o requerimento 

verbal 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e repassou a mesa o requerimento 

verbal 

Solicitou a palavra o vereador Domingos Júlio Miranda e repassou a mesa os 

requerimentos de nº 14,13,12 e 11 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim e repassou a mesa o 

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

leitura da matéria.  

Oficio nº006/2019, o CPRXI solicita o espaço físico da casa legislativa para realização 

do dia internacional das mulheres no dia 13/03/2019. 

 

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 Rodrigo salgado Novaes e disse: meu bom dia a todos e 

venho aqui defender meus trabalhos e solicito iluminação na comunidade de são veríssimo 

e capinação das ruas 

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

aqui defender meu trabalho de suma importância e propor um projeto de lei que venha 

criar um conselho municipal antidrogas 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: meu bom dia a todos e venho aqui 

defender meu trabalho na qual solicito mais dez pontos de iluminação pública na vila são 

Vicente. 

 

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

em pauta. 

Requerimento da vereadora Maria Noelia Gonçalves de nº04/2019 

Requerimento da vereadora Maria Noelia Gonçalves de nº05/2019 
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Requerimento da vereadora Maria Noelia Gonçalves de nº06/2019 

Requerimento da vereadora Maria Noelia Gonçalves de nº07/2019 

Requerimento do vereador Carlos Augusto de nº08/2019 

Requerimento do vereador Carlos Augusto de nº09/2019 

Requerimento do vereador Carlos Augusto de nº10/2019 

 

O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

 

Requerimento da vereadora Maria Noelia Gonçalves de nº04/2019 (aprovado) 

Requerimento da vereadora Maria Noelia Gonçalves de nº05/2019 (aprovado) 

Requerimento da vereadora Maria Noelia Gonçalves de nº06/2019 (aprovado) 

Requerimento da vereadora Maria Noelia Gonçalves de nº07/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Carlos Augusto de nº08/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Carlos Augusto de nº09/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Carlos Augusto de nº10/2019 (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.  
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Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: meu bom dia 

a todos os presentes, todos que aqui estão viram que foram aprovados todos os meus três 

requerimentos e muitos vão nas redes sociais e falam que nos vereadores não estamos 

nem aí para o povo de nosso município, eu já dei entrada em vários requerimentos nesta 

casa e todos com unanimidade, mais não fomos atendidos pelo executivo e secretarias de 

obras, pois por muitas vezes solicitei melhoria de ruas, mais não fomos atendidos, o meu 

requerimento de nº10/2019 onde solicito a reforma da ponte  foi aprovado, e volto 

novamente com esse requerimento para fazer essa ponte de concreto, outro requerimento 

de nº09/2019 onde solicito a reforma da escola sendo que já é o terceiro, requerimento de 

nº08/2019 onde solicito limpeza e iluminação pública das comunidades e não é de hoje 

esse requerimento e sim desde os nossos trabalhos. E eu peço as pessoas das 

comunidades que venham na nossa sessão para ver qual o vereador que está trabalhando 

de verdade pois os requerimentos são feitos, mais se é executado que é o caso, e além 

desse meu dever aqui na casa de fiscalizar, eu vou mais adiante e consegui trazer uma 

ambulância para vila de monsaras onde está atendendo outras comunidades, trouxe 

também ações que atenderam nossas comunidades com emissão de carteiras de 

identidades, certidão de nascimento e carteiras de trabalho, eu estou indo em uma reunião 

com o deputado Fabio Figueiras discutir a possibilidade de trazer mais uma ambulância 

para nosso município e é por isso que eu gostaria que o povo acompanhasse nossas 

sessões  pois eles saberiam o que estaria acontecendo com nosso município, e eu sei que 

esta casa vai estar sempre de mãos dadas para lutar pelas melhorias de nosso povo, 

muito obrigado a todos 

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e fico feliz de ver essa casa e a união e vejo que o poder legislativo está sendo 

diferente que estamos vivendo e trabalhando, e digo aqui que o prefeito não fez os 

trabalhos no tempo que era para ser feito, então não vejo justificativa de obra, maquinário 

ou mão de obra humana, e eu vejo a preocupação de todos os vereadores pois tem 

comunidade que o ônibus escolar não tem acesso devido o ramal está bloqueado pela 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 5 

lama ou buracos, outra pergunta senhor presidente nós estamos nesta casa com as contas 

de gestão e governo do atual prefeito, essas contas estão pedindo pela aprovação com 

ressalva e solicitou ao presidente Rui Rolim que leve a plenário o parecer, eu peço que 

não extrapole o prazo e publique as contas de 2014 de gestão e governo do atual prefeito. 

O TCM não está fazendo uma auditoria pois quem julga as contas do prefeito é a câmara 

pois o TCM atual como técnico apenas auxiliando e orientando como agir dependendo de 

cada programa, o parecer do TCM é técnico quem faz auditoria somos nós e espero que 

as contas fiquem nesta casa por sessenta dias para todos que queiram analisar, contas de 

qualquer prefeito que trabalhem aqui neste município, eu vou encerra com uma mensagem 

e gostaria de saber quando vamos votar as contas do atual prefeito, meu muito obrigado e 

fiquem todos com Deus. 

Solicitou a palavra o vereador Domingos Júlio Miranda de Vasconcelos e disse: meu bom 

dia a todos os presentes, eu venho até esta tribuna falar um pouco sobre a sessão de 

abertura onde falamos do prefeito municipal e estamos começando a ver o que está 

acontecendo, e infelizmente nós somos falhos e nem Jesus agradou a todos imagine nós 

que somos falhos, mais as pessoas só vêm o que não é feito mais ninguém olha para o 

que é feito no município, eu também já trouxe melhorias para o município sem precisar da 

ajuda do prefeito, essa casa já conversou e sei que vamos buscar melhorias para o 

município, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto Angelim e disse: meu bom dia a todos os 

presentes, eu queria dizer que a natureza é imprevisível e o inverno está forte e muitas 

críticas vamos estar recebendo assim como o prefeito municipal, nós vamos receber 

muitas críticas pelas calamidades das nossas comunidades e ramal, e falo sei que não 

vamos satisfazer a todos mais estamos trabalhando junto com gestão deste município, 

então temos que nos aliar e trabalhar pois não adianta eu pedir de secretario pois ele vai 

manda eu ir falar com o prefeito municipal, o debate sempre tem que existir mais para o 

bem e sei que o prefeito vai dar a solução para cada um de nós, meu muito obrigado. 
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Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: meu bom dia a todos os presentes, e 

queria dizer que apesar da câmara de vereadores pensar individualmente mais ela age em 

conjunto, e eu continuo com a mesma ideia de antes nós não somos contadores, mais 

cada um tem sua profissão, a câmara leva a questão político administrativa como 

prioridade, ai eu volto a questão das críticas de nossa casa pois é direcionada a pessoas 

que amam nosso município, todos nós vamos sofrer críticas, o acorda Marajó já tinha 

fechado a PA se fosse o Jatene que estivesse aqui, então senhores vereadores pessoas 

procuram se alto promover a custa de algumas falhas de pessoas que querem trabalhar, o 

meu trabalho eu sei fazer e deixar claro a todos que meu trabalho não precisa ser 

ensinado, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia e disse: meu bom dia a todos os presentes, 

quero agradecer a Deus pelo trabalho concedido e parabenizar os alunos de minha 

comunidade que passaram no vestibular na cota de quilombolas, e isso prova que esses 

alunos estudam com o progresso de nosso município, mais fico triste com os ramais que 

estão sem acesso pois muitos alunos estão perdendo aula, e isso é muito triste  pois quem 

fica prejudicado com a situação são os alunos e gostaria que o prefeito olhasse  com 

carinho para estes alunos, concedeu uma parte ao vereador Alan Patrick Barros e disse: 

meus parabéns vereadora pelos seus trabalhos e gostaria de dizer que pode contar com 

nosso trabalho para se ajudar. Eu finalizo aqui minha fala e 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 e convido os presentes para a próxima reunião no horário regimental. 
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Salvaterra (PA), 19 de março de 2019. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


