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ATA de nº 04 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 19 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 Gimino 

Miranda de Vasconcelos, 2°secretário vereador Luís André Gomes Salvador, Carlos Augusto da 

Silva Angelim, Edvaldo Jose Barbosa Gomes, Alan Patrick Barros, Rodrigo Salgado Novaes, 

Edmilson Barbosa Monteiro, Maria Noelia Gonçalves da Silva, Domingos Júlio Miranda de 

Vasconcelos, 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. 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e repassou a mesa 2 requerimentos  

Solicitou a palavra o vereador Domingos Júlio Miranda de Vasconcelos e repassou a mesa 2 

requerimentos 

Solicitou a palavra o vereador André Gomes Salvador e repassou a mesa 2 requerimentos 

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

matéria.  

TCM- gabinete do conselheiro Sergio Leão, processo de nº660012014-00, contas e analises de gestão 

de 2014, responsável; Valentim Lucas de Oliveira, relator conselheiro: Sergio Leão, emenda e 

prestação de contas de gestão da prefeitura municipal de salvaterra, exercício de 2014 pela 

regularidade, com ressalva de multa, alvará de quitação. 

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

defender meus dois requerimentos que foi solicitado com urgência pois trata de controle e 

prestação de contas onde cabe a nós vereadores investigar e somos amparados pelo artigo 31 

da constituição federal, 74 da constituição estatual, 92 da lei orgânica. 

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

todos os presentes desta casa legislativa, venho pela defesa de meus dois requerimentos onde 

solicito a reforma do nosso mercado municipal e também pedindo a limpeza das ruas e 

travessas da comunidade de boa vista. 

Solicitou a palavra o vereador André Gomes Salvador e disse: meu bom dia a todos, e venho 

defender meu requerimento que fala da comunidade de Deus me ajude e peço que a prefeitura 

nos ajude e o outro é o oficio que envio a rede Celpa. 

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

Não houve discursão  

O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

Requerimento do vereador Domingos Júlio de nº011/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Domingos Júlio de nº012/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Domingos Júlio de nº013/2019 (aprovado) 

 Requerimento do vereador Domingos Júlio de nº014/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Rodrigo Salgado Novaes de nº015/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Carlos Augusto de nº016/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Alan Patrick Barros de nº017/2019 (aprovado) 
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Requerimento do vereador Alan Patrick Barros de nº021/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Alan Patrick Barros de nº022/2019 (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.   

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

presentes, venho a esta tribuna mencionar dois nomes na qual este vereador apoio nas eleições, o 

deputado federal Cassio Andrade e deputado estadual Fabio Figueiras, pois eles estão à disposição de 

lutar pelo nosso povo do Marajó, e o nosso IDH é baixíssimo para o aumento abusivo da empresa 

ENVIL de 20,75%, pois ela ganhou perante a lei, e eu liguei para o deputado Fabio figueiras e o 

mesmo falou que iria me atender para me escutar e entender o que nós estamos passando em nosso 

município pois com o aumento da passagem tudo vai aumenta neste município desde o combustível 

até mesmo o alimento. E foi marcado uma reunião na ALEPA para discutimos essa questão do 

aumento da passagem na segunda feira no dia 25,( concedo a parte ao vereador Igor Barros, meus 

parabéns vereador baixo pelos companheiros deputados Cassio Andrade e Fabio Figueiras pois eles 

estão lutando em prol do nosso povo e fico feliz de ter conseguido uma reunião tão rápida assim na 

ALEPA, meus parabéns), o preso abusivo da empresa de navegação ENVIL, falo mais uma vez que 

está nos prejudicando então vamos lutar juntos, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador André Gomes Salvador e disse: meu bom dia a todos os vereadores e 

pessoas aqui presentes, venho aqui nesta tribuna discutir minhas preocupações e da população e 

salvaterra está sem secretário de agricultura já faz mais de 27 meses isso significa quase cem mil 

reais de economia para o município, o matadouro fechado dezenove mil reais por mês mais 

economia ainda, na educação vários funcionários foram afastados e professores estão tendo que varre 

as escolas, isso é um absurdo, outra preocupação nos temos um secretário de obras só no papel pois 

ele mesmo fala que não pode fazer nada e diz que quem manda é o prefeito e o chefe de finanças, a 

administração municipal é decorrente desse poder e isso acaba esbarrando em nos pois reflete tudo 
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nos vereadores, pois o povo cobra de nos pelas obras e apoios do nosso município e digo aqui, nós 

estamos abandonados juntamente com o nosso município, meu 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. 

 

 

 

 

 

 

Salvaterra (PA), 26 de março de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 
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