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ATA de nº 10 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 30 dias do mês de abril 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, 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 Monteiro para ler um trecho da bíblia e após justificou a ausência dos vereadores Alam 

Patrick Barros e Gimino Miranda de Vasconcelos por motivos de saúde e colocou a palavra à 

disposição aos Srs. Vereadores e vereadoras pelo tempo de Cinco min para passarem à mesa 

seus respectivos trabalhos. 

Repassou a mesa o vereador Domingos Júlio Miranda um requerimento verbal solicitando limpeza 

de praças e ruas e a manutenção da iluminação publica. 

Repassou a mesa o vereador Luís André Gomes Salvador Requerimento de nº24/2019 

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 o vereador Domingos Júlio Miranda de Vasconcelos e disse: bom dia a todos 

e gostaria de reforça a questão do mato ali na praça que está muito cerrado e a iluminação pública 

que esta precária e gostaria que o poder executivo desse uma atenção maior para esses locais. 
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Solicitou a palavra o vereador Luís André e disse: bom dia a todos e gostaria de contar com o 

apoio de todos para aprovação desse requerimento, pois precisamos daquela causada para os nossos 

pacientes que tem acesso ao posto de saúde e gostaria que o poder executivo desse uma prioridade, 

pois não é uma grande obra. 

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 Miranda (aprovado) 

Requerimento do vereador Luís André Gomes Salvador (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 nessa manhã, eu quero aqui agradecer pelo apoio de todos os vereadores pela presença na 

sessão solene que ouve aqui nesta casa na qual estava o deputado federal Cassio Andrade e deputado 

estadual Fabio Figueiras, vocês não sabem o quanto eu me senti feliz por poder contar com o apoio 

de todos os presentes, de todos os vereadores que estavam naquela noite e sei que os que não 

poderão comparecer estavam ocupados ou com problemas de saúde, mais fico feliz por todos. E 

gostei muito quando o deputado federal Cassio Andrade falou que todos os anos ele vai 

disponibilizar uma emenda para nosso município, e como o vereador Luís André colocou em sua fala 

que aqui nunca houve deputados que vieram agradecer pessoalmente e sendo dois um federal e outro 

estadual, mais eles não vieram só agradecer mais sim disponibilizar emendas para nos beneficiar e 

dizer que estão dispostos a nos ajudar, e mais uma vez quero agradecer de coração a todos que 
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estavam naquela sessão solene, pois eu fiquei maravilhado e sei que vamos poder da uma qualidade 

de vida para nosso povo, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa e disse: meu bom dia a todos e agradeço a Deus 

por mais esse dia de trabalho a todos, e falar do nosso companheiro baixo, eu gostaria que nossa casa 

tivesse respeito e união com todos, mais foi uma noite linda de sessão solene e isso é bonito ver 

aquela união, parabéns vereador. E eu quero falar do lixo que estão jogando lá na comunidade do 

Jubim e o povo já avisou que vai interdita a rodovia pois isso é um desrespeito com a população, será 

que o poder executivo não está vendo o que está acontecendo no nosso município e o secretario de 

meio ambiente que não está conseguindo ver nossas necessidades pois o que nós queremos é parceria 

pessoas que possam estar ao nosso lado, mais vamos conversa e tentar resolver o mais rápido 

possível essa situação, muito obrigado. 

Solicitou a palavro o vereador Rui Rolim e disse: meu bom dia a todos, a secretaria de meio 

ambiente é uma das que tem mais visibilidade e todos nós sabemos que tem muito trabalho uma 

secretaria dessas e sabemos que recebem recursos, ele pode fazer palestras e o trabalho de 

conscientização que nada disso acontece no meu ver, à falta de uma pessoa certa nessa secretaria 

para poder administrar melhor, e todos nós estamos vivendo uma situação difícil, meu muito 

obrigado. 

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

presentes, eu quero me parabenizar, pois estou fazendo aniversário hoje, eu quero me justificar, pois 

não teve como eu vim na sessão solene, pois estava fazendo um tratamento de saúde e me aguardem, 

pois, meu deputado estará aqui também em nossa casa e trazendo coisas boas para nosso município e 

gostaria de falar ao prefeito que não sou contra ele, eu sou uma pessoa do bem e nós temos que dar 

as mãos e se unir para benefício de nosso povo e de nossas comunidades, meu muito obrigado a 

todos. 

Solicitou a palavra o vereador Domingos Júlio e disse: meu bom dia a todos os presentes e quero 

parabenizar a vereadora noelia pelo seu aniversário, e gostaria de ser solidário a ela pelo que 
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aconteceu em sua comunidade e todos nós sabemos que somos representantes de todo o município e 

comunidades e gostaria de solicitar ao prefeito e aos secretários que estejam ao nosso lado, pois 

quem recebe a primeira pancada somos nós vereadores, pois o povo cobra de nós, gostaria de 

aproveitar a oportunidade e agradecer ao vereador baixo que trouxe os dois deputados de seu partido 

e me fez esse convite para estar aqui prestigiando e que esses deputados possam sempre está com o 

povo do nosso município e foi argumentado pelo deputado Cassio Andrade também a possibilidade 

de fazer uma emenda para uma lancha UTI e que ficamos segundo o vereador baixo de reunir e 

conversa com o executivo para ver se é viável ou não, pois tem as questões da mão de obra pois se 

largamos em qualquer mão pode ser tudo destruído, e também tem a questão do lixão da comunidade 

do jubim que está se tornando uma situação complicada e se não for tomada providencias vai se 

torna um caos aquela comunidade e a população precisa de uma atenção a mais, e também tem a 

questão do matadouro onde foi falado na reunião solene e que será construído um novo e isso só vai 

a beneficiar o nosso município, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Luís André salvador e disse: meu bom dia a todos e gostaria de 

agradecer por terem aprovado meu requerimento, pois todos sabem que ali é uma pequena obra para 

fazer uma calçada ao povo que vai até o posto de saúde do Lauro Souza e com as chuvas não tem 

como ter acesso e sabemos que o custo é baixo para esta obra, gostaria de falar também sobre a 

situação do lixão que estão fazendo na vila do jubim se não for tomado providencia aquilo ali vai 

virar um caos e devemos chamar o secretario de meio ambiente para esclarecer sobre a situação do 

lixão do município, pois existem duas motos para fiscalização e não está sendo utilizada apenas mas 

é usada e pelo próprio secretário  então vamos chamar ele aqui para esclarecer meu muito obrigado a 

todos. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: meu bom dia a todos os presentes, o 

prefeito Valentim está acabando seu mandato e infelizmente não vai conseguir concluir todas suas 

obras mais está fazendo com vontade mesmo sabendo que não pode se reeleger e ele veio até esta 

casa e esclareceu todas as perguntas de todos os vereadores, mais agora vamos solicita que os 

secretários venham fazer seus esclarecimentos, pois nós somos cobrados mais que os próprios 
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secretários e aqui é o nosso trabalho, legislar e fiscalizar em prol do povo, pois cobrança só em cima 

de nós não da, e a maior voz colocada nessa casa são o povo e os porta voz radialistas que sempre 

frequentam nossa reunião e colocam na rádio, e nós sabemos essa situação do lixão, não apenas só 

esse problema mais também iluminação pública, vicinais intrafegável. Aí nos perguntamos cadê os 

fiscais que não estão vendo esse lixo sendo jogado nas ruas ou em locais impróprios, então espero 

que esses secretários venham justificar esses problemas para que nós e o povo estejamos cientes de 

tudo que acontece em nosso município, 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. 

 

 

Salvaterra (PA), 07 de maio de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


