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ATA de nº 05 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 26 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, José Roberto Angelim prosseguindo 

com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Gimino Miranda de Vasconcelos 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 a serem apresentados 

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  

O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

Não há documentos a serem aprovados. 
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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.   

Não há vereadores a se pronunciar. 

O presidente convidou o prefeito municipal Valentim Lucas de Oliveira a esta casa legislativa 

para esclarecimentos de dúvidas dos senhores vereadores em relação aos trabalhos no 

município de Salvaterra e colocou a palavra aos senhores vereadores para fazer as perguntas 

ao prefeito. 

Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos e fez a seguinte pergunta ao 

prefeito: gostaria de saber qual o prazo para entrega da obra da orla do nosso município?, as 

estradas estão destruídas(vicinais) e gostaria de saber como fará para reconstruir essas 

estradas?, a questão do matadouro acho que isso é de interesse de todos e gostaria quando 

resolveremos esse problema?, como será feito o concurso público do nosso município pois todos 

pergunta como será feita essa questão e existi a dúvida, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e fez a seguinte pergunta ao prefeito: porque a 

prefeitura abandonou as comunidades? Porque várias comunidades e o próprio município está 

com a iluminação pública prejudicada, melhor dizendo no escuro? 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto Angelim e fez a seguinte pergunta ao prefeito: 

gostaria de saber porque nossos requerimentos não são atendidos, sendo que a maioria é 

aprovado por unanimidade nesta casa, gostaria de saber também a questão da limpeza das 

comunidades? O concurso público teria como ser antecipado? O que será feito com os 

funcionários com mais de 27 anos de trabalho poderão ser efetivados?  

Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia Gonçalves e fez a seguinte pergunta ao prefeito: 

os alunos estão sem estudar por causa das vicinais que estão em péssimas condições e gostaria 

de saber como será resolvido, gostaria de saber sobre o concurso, e queria que viesse uma 
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empresa de porte para executar empresas adequadas, as limpezas das comunidades pois o 

mato está muito alto, o aparelho do raio x não está funcionando e a população está precisando 

e a entrega das obras do hospital. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e fez a seguinte pergunta ao prefeito: sobre a reforma 

do mercado municipal, a pavimentação das ruas do bairro do caju que está precária. 

Solicitou a palavra o vereador André Salvador e fez a seguinte pergunta ao prefeito: são 27 

meses sem secretário da agricultura, a questão da iluminação pública, a questão das vicinais 

que precárias, sistema de abastecimento de agua e a creche se tem previsão para conclusão. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo salgado e fez a seguinte pergunta ao prefeito: qual o 

plano para recuperar as comunidades, o que aconteceu com a cesta básica, como é o ponto de 

vista do prefeito em relação a comunidade e quando será a abertura do matadouro? 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e fez a seguinte pergunta ao prefeito: qual a 

formação acadêmica do prefeito, nos vereadores precisamos do projeto da orla e já foi 

solicitado via requerimento mais até agora não chegou nesta casa, porque não nomeou um 

secretário de agricultura dentro de 27 meses,  

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa e fez a seguinte pergunta ao prefeito: gostaria 

de saber sobre o projeto que você falou que ia fazer em algumas rodovias de certas 

comunidades (paixão, boa vista...) 

Foi aberto a palavra ao prefeito municipal Valentim Lucas de Oliveira para responder as 

perguntas feitas. 

Bom dia a todos os presentes, saúdo a mesa é uma honra está aqui nesta casa legislativa, eu 

jamais não viria aqui nesta casa, fui vereador e sei a necessidade que um vereador passa, sei 

também a necessidade de todas as nossas comunidades, vou tentar ser bem objetivo nas 

perguntas feitas. 
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Vereador gimino sobre sua pergunta eu tenho uma ansiedade muito grande de entrega a obra 

da orla, pois foi com parceria do ministério da integração, o deputado Priante, ministro Helder 

Barbalho, esta obra não foi o nosso governo que iniciou e sim pelos poderes anteriores, mais 

nós estamos trabalhando para realizar este trabalho e a primeira etapa tem previsão para 

finalizar até o mês de abril e está obra é do povo de Salvaterra, houveram atrasos como todas 

as obras, pois ali dependemos da mare também para poder trabalhar. Vamos a oitava rua até 

julho e vamos dar continuidade na parte mais complexa pois a foça de maré é mais intensa e 

nós vamos integra essa orla pois sei que Deus está conosco. 

A questão das vicinais, quanto de recursos já não foram gastos com a recuperação dessas 

vicinais, e nos infelizmente não temos equipamentos adequados, não temos rolo, o município 

não tem recurso, nós temos uma área com mais de 240 km de vicinais, qual o prefeito que vai 

resolver assim, nos asfaltamos por parte alguns bairros e comunidades, mais tem que fazer 

terraplanagem, e quero dizer a vocês que eu não vou dá a costa quando sair dessa tribuna, 

ruim é quando falam pela minha costa, agora no verão vamos fazer um serviço de qualidade e 

já solicitei a uma empresa para fazer esse levantamento, hoje que estou pagando aluguel de 

caçambas pois a prefeitura não tem condições, nós não temos equipamentos, nós temos um 

problema seríssimo com o lixão, pois a culpa é do prefeito mais quem joga o lixo ali é a 

população e não tem como o trator entra ali pois vai fura o pneu, por isso estamos recuperando 

a esteira, e volto a dizer pá mecânica não é para cavar e sim para encher as caçambas eu 

mandei fazer duas vezes  o motor deste trator, salvaterra não é mais a cidade de antigamente, 

cresceu muito pois temos vários novos bairro tudo invasão mais isso não quer dizer que não 

atendemos essa população, nós tentamos atender a todos, esse povo faz casa em local baixo que 

não deve e nesse período de chuva enche tudo. Eu tenho uma patrol que uma manutenção é 

muito cara só o pneu dela custa mais de seis mil reais, mais só quem sabe dessas dificuldades é 

o prefeito mais quero dizer a todos que estamos trabalhando e pelo verão vamos estender ainda 

mais os trabalhos, as pontes que existem nos vamos refazer para que ninguém tenha 

dificuldade como na ponte da ponta e de Deus ajude, todo município tem suas dificuldades pois 

nada é fácil mais sei que Deus vai nos abençoar. 
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Em relação ao matadouro municipal a única reforma que foi feita foi na Humberto salvador e 

quando o prefeito Bertinho assumiu ele fez uma reforma no matadouro pois eu era secretário 

de saúde, mais teve um marchante que praguejou o matadouro, Deus ajudou o prefeito e ele 

conseguiu entrega todo reformado, com a saída do prefeito o novo prefeito Jose Maria Araújo 

deixou o matadouro destruído, assinou três TAG e não foi feito nada no matadouro, o 

matadouro tem uma dívida na secretaria de meio ambiente de mais de um milhão de reais e 

nada pode ser feito se essa dívida não for paga, quando eu assumi a prefeitura o matadouro já 

estava interditado, o mercado municipal não tinha balança, não tinha agua eu falo isso pra 

vocês tirarem exemplo com o matadouro, teve vereador que foi atrás para tenta resolver o 

matadouro e conseguiu junto a um deputado mais o mesmo esqueceu de falar que tinha uma 

dívida para poder reformar e abrir novamente, o juiz de salvaterra condenou o matadouro e 

através de uma ação da promotoria que eu fechasse o matadouro e o mesmo esta construído em 

local inadequado, e os marchantes foram cobrar do juiz mais eles esqueceram que eles que 

tomavam conta de lá, e para ser construído um novo tem que ter um novo local e todas as 

legislações legais com a ANVISA e Ministério da saúde , mais quero dizer a cidade não está 

desabastecida de carne. 

Realização do concurso público, eu estive no TCM pois teve uma denúncia que saiu dessa casa 

e em duas situações e que a folha tinha funcionário fantasma, o TCM para o Ministério público 

informou que tinha fantasma na folha, e em consequência dessa denuncia a promotora fez 

algumas determinações em nosso município pois nós estávamos pendentes com alguns 

pagamentos de funcionários e a promotora pediu informações sobre a folha de pagamento e ela 

percebeu que tinha distorção de funcionários pois percebeu que estava acima da capacidade e 

a promotora fez o papel dela e ela exigiu que eu pagasse os funcionários temporários, e eu falei 

que não tinha condições de pagar e ela me deu um prazo para efetuar esse pagamento, ela 

recomendou que fosse feito um concurso público pois encontrou uma grande quantidade de 

funcionários e ela entrou com uma ação e bloqueou as contas da prefeitura mais graças a Deus 

entrou um pagamento e eu consegui pagar os funcionários, tentaram me prejudicar queriam 

que eu fosse preso para postarem nas redes sociais e todos rirem da minha cara, mais isso não 
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aconteceu e suspenderam as contas bloqueadas então façam o que tem que fazer pois quem vai 

preso é vocês então façam a parte de vocês e isso foi palavras da promotora, quero dizer que 

denunciam com provas, e querem que realize concurso público mais os últimos concursos de 

municípios que tiveram não teve e nem devolveram o dinheiro do povo e isso é constitucional e 

não vai ser eu que vai fazer isso rasgar a constituição, e gostaria de dizer que vou fazer o 

concurso público do município e não tem como fazer concurso só para salvaterra, não existe 

isso pois a pagina vai para internet e quem quiser vai se escrever. 

Abandono das comunidades de salvaterra, quem me dera se eu pudesse resolver todos os 

problemas com um toque de mágica, o inverno está muito intenso e não tem muito o que eu 

possa fazer para resolver pois não posso brigar contra a natureza, eu sei da necessidade dos 

estudantes eu sei a necessidade da população e sei que no verão nos vamos resolver essas 

questões. 

Questões referente a iluminação pública, eu percebo que tem vários pontos em muitas 

comunidades que precisam ser feitas mais muitos foram recuperados, agora quero dizer que 

jamais seria aberto uma CPI e pega esse dinheiro e paga a energia da casa dos meus familiares 

pois isso já aconteceu aqui e quase foi aberto uma CPI, pois o recuso da iluminação pública 

estava sendo paga a conta de seus familiares mais tenham certeza que eu vou fazer o que tem 

que ser feito. 

O não retorno dos funcionários, eu realmente não tenho como retorna esses funcionários nesse 

momento, pois são 53 comunidades e o custeio dessas escolas são muito grandes e o município 

não tem capacidade para pagar tudo isso, eu tenho que fazer um recondicionamento para 

verificar as necessidades, eu não posso voltar todos, o concurso público não teve todas as vagas 

preenchidas pois quase ninguém se escreveu e nesse concurso de agora vai ser destinado por 

comunidade que você reside. 

Em relação aos requerimentos nós vamos lutar para atender todos de forma coerente, pois 

como falei são muitos problemas em nossas comunidades e nosso município é muito grande. 
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Em relação ao mato alto, eu tive que ir em castanhal comprar as peças da roçadeira mais com 

a chuva fica difícil roça esse mato, mais eu peço um pouco de paciência a todos pois com a 

chuva fica complicado. 

A antecedência do concurso, tem certas particularidades que me proíbem de adiantar, pois tem 

a licitação, o período de inscrição e muitas outras coisas, mais com certeza nós sabemos que a 

população está precisando mais logo, logo vamos fazer o concurso. 

O funcionário com mais de 27 anos de serviço tem como ser efetivado, se um tem direito então 

outros tem também e já estou fazendo levantamento pois vamos adotar o mesmo critério que 

foi colocado para essa funcionaria que trabalhou nos mandatos passados e recebeu esse 

beneficio. 

Colocar raio X no hospital, eu quando fui eleito recebi o hospital todo destruído sem 

ambulâncias para atender nosso povo, a única reforma que foi feita, foi com o seu Humberto 

salvador, e nós estamos hoje tentando resolver o problema do nosso hospital e vou entregar e 

eu depositei 190,00 mil reais de contra partida do povo de salvaterra que colocou agente na 

frente do município isso era o que mais me preocupava e vamos prestar conta e vamos contar 

com o governador Helder, e vamos entrega o nosso hospital bonito e equipado, nosso centro 

cirúrgico logo estará funcionando para atender pacientes de baixa complexidade e vamos 

atender o povo que mais precisa. 

Terraplanagem no bairro do caju, quero dizer que vamos priorizar e que vamos realizar esse 

serviço, mais não so no caju mais os outros bairros que necessitam. 

Secretaria de agricultura, isso não significa cassação do prefeito, mais eu posso nomear 

qualquer um a hora que eu quiser mais também posso extinguir, mais digo que até agosto eu 

coloco um secretário de agricultura. 

A questão do abastecimento de agua, são valores altíssimos depositados na conta, pois 

salvaterra é difícil fazer obras de padrão altíssimo e gostaria de dizer que está chegando a ETA 
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e está vindo de São Paulo, e temos que ter três poços para fazer o tratamento de agua, o 

equipamento é muito grande e estamos estudando para saber como vamos fazer para levar até 

a cosampa e com certeza vamos fazer esse serviço, a creche é um recurso FNDE e temos que 

está com 80% da obra para poder receber os equipamentos da creche e já estamos a mais de 

70% mais ainda falta muito para concluirmos e varias e várias creches estão com as obras 

paradas pelo Pará, mais tenho certeza que vamos ver nossas crianças sendo atendidas. 

Cesta básica, é um projeto criado na administração passada e todas as pessoas que recebiam 

viram que melhoramos ela, e hoje caso nós conseguimos voltar com esse projeto é um valor 

muito alto, o custo é muito alto para o município e não tenho condições nesse momento de 

continuar com esse projeto. 

A minha formação é Administração de empresas e formado pela UNAMA e fiz até o terceiro 

ano de matemática pela UFPA 

Eu sou funcionário público e quando acaba meu mandato vou voltar ao meu trabalho e quero 

que entendam que eu não posso ficar com o nome sujo na justiça se não sou exonerado do meu 

cargo público e desde já agradeço a todos e uma boa tarde e quero que saibam que estou 

sempre disposto a ouvir 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. 
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Salvaterra (PA), 02 de abril de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


