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ATA de nº 12 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 14 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 Carlos Augusto da Silva Angelim, Gimino Miranda de 

Vasconcelos, Jose Roberto Angelim, Edmilson Barbosa monteiro, 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 de nº030 verbal de 

caráter urgente solicitando que seja feita uma lombada na Paulo ribeiro entre a 9º e 10° travessa. 

 

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

matéria.  

Conselho municipal de direitos da criança e do adolescente, oficio nº 070/2019, para câmara 

municipal de vereadores de Salvaterra, 30 de abril de 2019. Prezado senhor presidente, o conselho 

municipal de direitos da criança e do adolescente do município de Salvaterra, vem perante vossa 

excelência encaminhar a listagem dos pré-candidatos que realizaram testes avaliativos do processo 

eleitoral da escolha dos membros do conselho tutelar do município de Salvaterra, assim informamos 

também que as medidas do pré-candidato no referido teste avaliado conforme listagem em anexo, 

conforme a resolução regulamentadora do conselho 004/2018, os pré-candidatos que obtiveram 50% 

de acertos no teste avaliativo estarão aptos ou seja aprovados a participarem do processo eleitoral da 

escolha dos membros do conselho tutelar do município de Salvaterra, considerando-se candidato 
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neste contexto, atenciosamente Marinete da Silva Amorim presidente do conselho municipal de 

direitos da criança e do adolescente de Salvaterra. 

Prefeitura municipal de Salvaterra, oficio de nº 089/2019, 26 de abril de 2019, senhor presidente 

cumprindo as determinações da legislação vigente, estamos encaminhando a câmara o projeto de lei 

que dispõem sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentaria do exercício de 2020, LDO, 

agradecemos a atenção, atenciosamente o prefeito Valentim Lucas de Oliveira 

 

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 Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: bom dia a todos os 

presentes em nossa casa legislativa, venho aqui defender meu requerimento de caráter urgente a 

respeito daquela lombada e esse empresário chegou comigo preocupado pois o mesmo informou que 

na semana passada quase um carro atropela uma senhora, então a preocupação é grande e eu me 

comprometo para fazer essa lombada caso o secretario de obra não tenha disponibilidade para 

executar o serviço. 

Solicitou a palavra o vereador Luís André Gomes Salvador e disse: bom dia a todos os presentes 

e vim aqui defender meu requerimento sobre a situação da comunidade de são marcos sobre a estrada 

e a iluminação pública pois esta precária e também tem a questão da limpeza, muito obrigado. 

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 Luís André Gomes Salvador de nº 029/2019 (aprovado) 
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Requerimento verbal do vereador Carlos Augusto Angelim de nº030/2019 (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 Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e agradeço a Deus por esta oportunidade, e queria me reportar dos nossos trabalhos e dizer 

ao vereador André pela sua iniciativa com seu requerimento, pois nossas vilas precisam e muito de 

nosso apoio pois a situação está precária e já passei para o prefeito essas situações e espero que ele 

nos atenda e espero que ele zele pelas nossas comunidades que tanto necessita e todos nós sabemos o 

quanto nossos amigos vereadores lutam pelas suas comunidades, e espero que a comunidade são 

marcos seja atendida, meu muito obrigado a todos e estamos aqui para somar e não diminuir. 

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

presentes e agradecer ao nosso Deus maravilhoso por mais essa oportunidade, e dizer aqui nesta 

tribuna que trabalhamos em prol do nosso povo de Salvaterra e o nosso dever é de trazer as 

necessidades do povo em solução para que o poder executivo possa atender a todos, mais quero falar 

um pouco da inscrição previa que estamos fazendo para emissão das CNH, eu fico um pouco 

entristecido em saber que pessoa que trabalha dentro do órgão e coloca na rádio que o DETRAN não 

autorizo para que ninguém fizesse a inscrição e eu falei que enquanto nos parlamentares não 

precisamos que o DETRAN de permissão para nós fazermos uma seleção  inscrição para poder saber 

a necessidade de cada um, como vamos solicita ao DETRAN que venha fazer esse trabalho e se eu 

não fizer não vou poder responde-los com coerência pois sem isso não saberemos a quantidade exata 

de pessoas que precisam tirar ou renovar sua CNH, mas claro nos vamos fazer como a lei determina, 

fizemos o oficio para enviar ao órgão competente como nesse caso o DETRAN, solicitando que a 

equipe deles venham até nosso município, pois isso é uma luta de todos, não só do nosso município 

mais dos nossos vizinhos mais próximos, e voltando um pouco em questão aos nossos trabalhos 

gostaria de solicita ao nosso prefeito que nos ajude a fazer essa lombada  na qual coloquei 
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requerimento, meus amigos vereadores, nós sabemos que este inverno está forte e todos nós sabemos 

que nossas vilas estão todas deterioradas e sabemos que será um trabalho árduo pois não vai ser fácil, 

e eu dou uma ideia para vossa excelência que contrate outra empresa pois só a CONSTROA não vai 

dar conta, pois as vicinais estão precárias e o povo sofre com isso, meu muito obrigado a todos. 

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

presentes e gostaria de agradecer ao apoio da aprovação do nosso requerimento pois trabalhamos em 

prol de nossas comunidades e nós trabalhamos de acordo com as necessidades das comunidades e 

nós estamos vendo o quanto que eles são necessitados, e outra coisa que me traz aqui é ver a empresa 

Construa na vila de Condeixas com as maquinas realizando alguns serviços fiquei muito feliz, meu 

muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Jose Roberto da Silva Angelim e disse: meu bom dia a todos os 

presentes que ainda se encontram em nossa casa legislativa, eu venho aqui para agradecer a 

oportunidade pois estávamos na comunidade do pingo d’água, vereador Edmilson e Eu, e fizemos o 

trabalho naquela comunidade pois estávamos a disposição deles e estamos aqui para atender a 

necessidade de nossas comunidades, teve alguns contra tempos  com as maquinas e algumas valas 

mas deu para fazer um pouquinho de serviço mesmo com os contra tempos, e de repente caiu a 

chuva e nos virmos que não tem como fazer alguma coisa nesse momento e vamos ter que esperar o 

verão para poder tentar realizar alguma obra e vamos ter o círio naquela vila ai vocês imaginam 

como será essa procissão pois tem muitos buracos e eu espero que a chuva de uma trégua para nós, 

pois penso naquela comunidade, mais não só essas comunidade mais todas as outras e o nosso 

município também e dessa forma eu quero desejar um bom dia a todos e dizer que estamos sempre 

unidos para atender nossas comunidades. 

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

gostaria de falar aqui nessa tribuna agradecer a Deus por mais essa oportunidade e agradecer ao 

prefeito por querer ajudar nossas comunidades e infelizmente não tem como ir contra o tempo, pois 

as chuvas tem nos impedidos de realizar os serviços em nossas vicinais, e eu e o vereador Beto 
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lutamos para tenta resolver pelo menos um pouco o problema das vicinais e infelizmente temos que 

aguardar o tempo melhorar para tentar executar algum serviço então vamos aguarda o verão para que 

seja feito da forma correta e atender melhor nossas comunidades, e o problema do lixão no Jubim 

parece que foi solucionado pois nós lutamos e brigamos e conseguimos que não fosse mais jogado 

lixo em nossa vila e está sendo direcionado ao nosso lixão municipal, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e disse: meu bom dia, saldo a mesa e a todos 

os presentes, venho nesta tribuna na segunda parte da ordem do dia e pontuo no que foi comentado e 

quero deixar claro a todos os presentes que nenhum porte desses acontecimentos acontecem da noite 

para o dia, a situação das Vicinais não aconteceu da noite para o dia e não foi por causa desse 

inverno e isso foi falta de planejamento desde o primeiro ano do segundo mandato eu escutei o 

vereador André bater aqui nessa tribuna pedindo que os secretário e o prefeito explanasse um 

planejamento de recuperação das vicinais mais nunca foi feito, então nada acontece da noite para o 

dia, a questão da COSAMPA também não foi da noite para o dia, nós tínhamos um sistema de 

abastecimento de agua que era viável pra nossa população para a demanda e quantidade de 

habitantes, porem essa empresa deixou a desejar a população cresceu e a COSAMPA não 

acompanhou esse crescimento, porem veio um convenio da FUNASA e era para ser feito obra direta 

ou com o estado ou com a união, licita e fazer a obra, porque nessa gestão eu tenho conhecimento de 

uma única obra que foi concluída e foi o nosso Ginásio, e eu não consigo entender o porquê que 

nosso prefeito não consegue encerra suas obras  e encima disso ele vinha com um monte de desculpa 

em cima de obras, nós temos a situação do matadouro e o prefeito veio aqui dizer que o matadouro 

está assim por causa de uma pessoa que foi falar que não ia apronta o matadouro “um linguarudo, 

palavras do prefeito”, e disse também que é devido uma dívida e essa dívida eu não encontro em 

lugar algum, que o prefeito encaminhe para nossa casa para podermos analisar e verifica se pode ser 

parcelada ou incluir na nossa lei orçamentaria, hoje nós estamos no sétimo ano de mandato e você 

ainda acha que os gestores passados tem culpa do que você está fazendo, e ele ainda veio aqui nessa 

casa falar que não ia nomear secretário de agricultura, nós podemos ser um polo pois aqui somos 

produtores de abacaxi mais não temos o apoio necessário pois não temos secretário de agricultura no 

município e somos o terceiro maior produtor de abacaxi e até hoje estamos esperando os secretários 
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de obras e meio ambiente mais não tivemos retorno ainda, e aqui cada um tem sua opinião e a minha 

é essa reduzir para 10% as contas do prefeito e não 50% para ele fazer o que quiser com cheque em 

branco, 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), 21 de maio de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


