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ATA de nº 11 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 07 dias do mês de maio 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 Gimino Miranda de Vasconcelos, Carlos Augusto da Silva 

Angelim, Jose Roberto Angelim, Edvaldo Jose Barbosa Gomes, Maria Noelia Gonçalves da Silva, 

Alan Patrick Barros, Rodrigo Salgado Novaes, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente 

pediu ao Senhor vereador Gimino Miranda de Vasconcelos para ler um trecho da bíblia e após 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 Carlos Augusto da Silva Angelim um requerimento verbal solicitando a 

presença dos secretários de meio ambiente e obras para comparecer a esta casa legislativa e justificar 

os problemas que estão acontecendo em nosso município.  

Repassou a mesa o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos um Requerimento verbal solicitando a 

reforma e ampliação da escola em mangabal, construção do muro do cemitério desta mesma 

comunidade e faço essa solicitação ao nosso poder legislativo que aprovem nosso requerimento e que 

o poder executivo realize o serviço. 

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 
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Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: bom dia a todos, é com 

alegria que volto a esta casa com saúde e queria reforça meu pedido dos dois requerimentos e sei que 

o povo conta com todos nos vereadores e eu já fiz vários requerimentos e muitos das vezes não sou 

respondido pelo poder executivo, mais acredito que não vamos ficar desamparados e o povo 

necessita dessa resposta e sei que vamos ser atendidos, muito obrigado. 

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

defender nosso requerimento verbal em conjunto na qual solicitamos aos secretários de obras e meio 

ambiente pois o povo vem reclamando do lixão na pousada dos guaras e pelos moradores do Jubim, 

o lixo do nosso município está sendo todo depositado naquela vila e esperamos a resposta dos 

secretários para nos justificar o porquê desse problema e o porquê que esse lixo está sendo 

depositado ali, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e disse: bom dia a todos e eu estava lendo 

aqui nas ATAS passadas e vejo que foi solicitado a presença dos secretários mais vejo que a 

presença deles nesta casa só será possível mediante a oficio, e de forma hostil os moradores estão 

abordando nos vereadores nas ruas para fazer reclamação desses problemas do nosso município, 

mais nós não podemos executar obras e serviços e isso é trabalho dos secretários e vejo que os 

mesmos não estão cumprindo com suas obrigações. 

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

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: quero me pronunciar em relação ao 

requerimento do vereador Baixo Angelim, todos os dois secretários já foram vereadores desse 

município e o que nós fazemos aqui eles fizeram, então sabem o que nós passamos nesta casa e 

foram chamados verbalmente via requerimento para comparecer e esclarecer o descaso com o povo e 

o município. 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 3 

Solicitou a palavra o vereador Luís André Gomes Salvador e disse: nós estamos discutindo esse 

requerimento apenas para que os secretários esclareçam os problemas e no meu ponto de vista isso 

não tem problema algum, e as carroças estão jogando o lixo todo na vila do Jubim. 

Solicitou a palavra o vereador e Carlos Augusto Angelim disse: o nobre vereador Edvaldo 

Barbosa foi feliz quando falou que os dois secretários já foram vereadores e como secretários eles 

tem obrigação de exercer seus trabalhos, então eles devem sim esclarecimento e o porquê dos 

problemas que não estão sendo resolvidos, será que é falta de interesses dele ou falta de verba ou 

repasse do poder executivo para que excutem seus trabalhos direito? 

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e disse: o próprio prefeito veio nesta casa 

sendo solicitado por um requerimento verbal e nós queremos que esses secretários venham esclarecer 

esses problemas e o secretário Nivaldo jogou os problemas para o secretário de obras, é nós que 

estamos sendo cobrados como vereadores e estamos aguardando a vinda deles para dar 

esclarecimentos. 

O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

Requerimento em conjunto dos vereadores solicitando a presença dos secretários de meio 

ambiente e obras (aprovado) 

Requerimento do vereador Gimino Miranda de Vasconcelos solicitando a reforma da escola e 

construção do muro do cemitério na comunidade de Mangabal (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 abençoada que o senhor Jesus nos concedeu, e quero falar aqui da questão do 

nosso lixão, pois não tem quem aguente a população já está ficando saturada, eles me param direto 
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nas ruas para reclamar do fedor e dos insetos que estão aparecendo devido o descarte do lixo 

indevido na vila do Jubim e pousada dos guaras, nós fazemos aqui vários requerimentos durante o 

ano mais poucos são atendidos e nós sabemos que nossa luta é grande pelo povo do nosso município 

e queremos sim a vinda dos secretários de meio ambiente e obras a esta casa para esclarecer esses 

problemas e justificar o real motivo das coletas indevidas e descarte do lixão, então já foi feito o 

requerimento verbal solicitando a vinda dos secretários e vamos aguarda agora pois até nosso 

prefeito compareceu a uma solicitação nossa, porque os secretários não poderiam vir aqui. E eu 

gostaria de falar também sobre a questão das carteiras de habilitação na qual nós estamos coletando o 

nome e o número dos documentos das pessoas interessadas em emitir uma CNH, pois sabemos que 

nosso povo não condições de pagar mais de dois mil reais para tirar uma habilitação e estamos 

fazendo para que essa carteira possa chegar mais acessível ao nosso povo e que o DETRAN possa 

vim até nosso município, e ouvi rumores que o gerente regional do DETRAN no Marajó falou em 

uma rádio que ninguém além dele pode liberar solicitações para retirada de habilitação e que ele não 

estava sabendo de nada que este nobre vereador está fazendo, e gostaria de falar aqui para este 

gerente que nós como vereadores temos poder sim para fazer esse oficio e emitir ao DETRAN tanto 

em Belém quanto ao regional em Soure e pode ter certeza que vamos lutar por isso, pois eles não 

podem chegar aqui e levar todos os veículos do povo do nosso município sem fazer um trabalho de 

conscientização e não querer fazer um trabalho para emitir essas CNH e parece que eles vem agora 

nos feriados e férias de julho e nós vamos barrar a entrada deles em nosso município pois da forma 

como eles fazem não está correto e vamos estar sempre lutando ao lado do nosso povo, meu muito 

obrigado a todos. 

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

por mais esse dia de trabalho a todos e venho aqui nesta tribuna falar do requerimento do vereador 

Gimino, é claro e evidente que seja enviado ao poder executivo pois o trabalho de vereador é legislar 

e fiscalizar, pois nós estamos aqui para representar o povo perante a sociedade e as comunidades e 

peço que Deus abençoe o nosso prefeito para que possa realizar nossos pedidos e fazer sua parte, 

pois o que fazemos aqui é pelo povo como esse pedido de construção do muro do cemitério e a 

reforma da escola e nós como vereadores estamos fazendo a nossa parte, então senhor prefeito faça a 
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sua pois esse povo elegeu você assim como nos elegeram acreditando que nós pudéssemos ser 

comprometidos com eles, e eu não consigo acreditar que o senhor vai sair como mentiroso e não vai 

honrar com seus compromissos com o município de Salvaterra e suas comunidades, meu muito 

obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos e o que me traz 

aqui nesta tribuna é o tema principal, o assunto do DETRAN e este tema é pertinente pois o mesmo 

órgão que vem para fiscalizar pode regularizar e lá em Soure não é posto avançado é apenas uma 

SINETRAN e o mesmo é um gerente e ele não tem poder para autorizar ou não inscrição sobre a 

CNH, procure se informa mais e porque Soure não tem clínica e procure informa ao povo para ficar 

tudo esclarecido, pois quem é ele para dizer que não autorizo nada em relação ao trabalho do 

vereador baixo vem executando fazendo as inscrições do povo para quem quer tirar sua primeira 

habilitação ou mesmo renovar, pois esse gerente tem que ter mais conhecimento para poder falar, 

temos que está em parceria com a câmara e tem que dá suporte ao povo para dar como benefício. Eu 

quero voltar um pouco ao início da reunião pois peço as informações sobre os ofícios que solicitei 

para fiscalizar os projetos do prefeito no município eu preciso das copias dos requerimentos na qual 

solicitei, tem requerimentos do início do ano que não foram respondidos, pois eu respeito a todos 

mais o presidente não está cumprindo com as ordens e pedidos, muito obrigado. 

Solicitou a palavra a vereadora Jose Roberto Angelim e disse: meu bom dia a todos os presentes, 

e estamos como representantes do povo abraçando as causas de nossas comunidades, mas as vezes 

tem pessoas que falam e não mede as palavras, se vai defender ou não, o vereador desta casa estava 

fazendo as inscrições para emissão de CNH para beneficiar o povo do nosso município e o gerente 

vai até uma rádio e fala que não autorizou nada disso, pois ele é quem autoriza , no meu ver ele está 

agindo de forma errada, pois o que me parece é que ele está apenas recebendo seu salário e todos nós 

sabemos que o valor de uma CNH nova é muito caro e o nosso povo não tem condições para pagar e 

eu falo com toda a sinceridade que ainda quero viver para ver isso acontecer, eu tenho amigos que 

está tendo maior dificuldade para emitir sua CNH e fora o custo que está sendo alto pois ele tem que 
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está indo em Belém constantemente para fazer exames, nós temos que brigar por esse benefício ao 

nosso município.  

Eu estive com o prefeito e já solicitei que faça obras nas vicinais, pois nossos igarapés e balneários 

estão com o acesso complicado devido as vias estarem intrafegável, nós estaremos executando um 

trabalho na vila de pingo d’água e gostaria de convidar o vereador baixo para fazer parte desse 

trabalho pois quem vai ganhar com isso é o povo e as comunidades, quero desejar desde já um feliz 

dia das mães a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e agradeço a todos por terem aprovado nosso requerimento e nós sabemos que aquele povo 

necessita dessa obra e falar que estive em Belém para tratamento médico, e gostaria de falar em 

nome das comunidades que os ramais estão intrafegáveis e precisa ser feito um trabalho nessas 

localidades pois nesse mês de Maio já começam os círios e espero do poder executivo que faça seu 

trabalho 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. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 7 

 

 

 

Salvaterra (PA), 14 de maio de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


