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

Aos 21 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, Edmilson Barbosa Monteiro, Rodrigo Salgado Novaes, Edvaldo José Barbosa Gomes 

prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Gimino Miranda de 

Vasconcelos para ler um trecho da bíblia e após justificou a ausência da vereadora Maria Noelia e do 

vereador Domingos Júlio Miranda que estão em Belém por motivo 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. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo José Barbosa Gomes e disse: meu bom dia a todos e gostaria 

de avisar que já estou com a LDO em mãos e na próxima reunião passarei o parecer da comissão, 

como eu sou o presidente passarei a mesa e acredito que todos já devem ter uma cópia da LDO, 

muito obrigado. 

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 vereadores a se pronunciar. 

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

O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

Não há requerimentos a serem aprovados. 

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 Edvaldo José Barbosa Gomes e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e gostaria de falar aqui nessa tribuna que quero solicitar um requerimento verbalmente pois 

fiz um juramento que não faria mais requerimento escrito nessa casa pois nunca é respondido e o que 

eu vejo é os requerimentos verbal estão sendo atendidos mais rápidos então vou agir dessa forma, 

mais o que eu peço no meu requerimento verbal e que seja transmitido ao prefeito municipal que seja 

feita a limpeza da comunidade da vila de bairros alto e a iluminação pública pois está chegando a 

época de festejo e ali se encontra de uma forma precária e aguardo ser atendido, obrigado a todos. 

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

presentes e gostaria de agradecer a Deus por mais esse dia que nos concede de trabalhos, eu também 

gostaria de aproveitar e falar que nas próximas semanas será realizado o círio da comunidade de 

mangabal e solicitar um requerimento verbal pedindo que seja feita a limpeza geral daquela 

comunidade e manutenção da iluminação pública e nesse mesmo pedido gostaria de pedi ao prefeito 

que fosse colocado umas pedras ali perto da comunidade do rosário e o ramal está péssimo e esse 

problema se dá desde a entrada do ramal até a ponte do rosário, nós estamos aqui para trabalhar em 

prol das comunidades e vamos olhar com mais carinho para eles pois não tá fácil e espero que o 

nosso prefeito municipal atenda nossos pedidos, e andando pelo nosso município eu vejo que esta 

largado pois o mato está batendo no joelho e isso não pode acontecer e nós pedimos para que seja 

feito pois é nossa obrigação como vereadores cobrar e muita das vezes não somos atendidos mais 

vamos aguarda e espero em Deus e o nosso prefeito que nos ajude também, muito obrigado a todos. 
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Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Novaes e disse: bom dia a todos os presentes e gostaria de 

fazer um requerimento verbal aproveitando que os amigos vereadores estão fazendo seus 

requerimentos verbais e pedir a restauração da iluminação pública, limpeza e recuperação das ruas 

que se encontram intrafegáveis na comunidade de caldeirão e está chegando a época do festejo como 

o círio e espero ser atendido. Muito obrigado. 

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

presentes, agradecer mais uma vez ao nosso Deus maravilhoso por mais esse dia de trabalho 

abençoado e dizer que gostaria muito que o secretario de transporte e urbanismo estivesse nessa 

sessão até mesmo porque é o dever do nobre secretario da explicação para esta casa, por que o povo 

ele pede explicação a nos vereadores que estamos aqui representando esse mesmo povo e isso me 

deixa muito triste porque foi enviado ao nobre secretario o oficio pedindo que ele comparecesse 

nesta casa para prestar esclarecimento da sua secretaria, tenho certeza que vários vereadores que aqui 

estão tem com certeza algumas perguntas e duvidas a esclarecer com o secretário de obras e 

urbanismo na pessoa do nosso grande amigo Ceara, nós temos que saber separar a amizade e hoje 

nós estamos aqui como parlamentar e somos cobrados demasiadamente do nosso povo e 

principalmente daquelas comunidades na qual nós atuamos com frequência e onde fomos mais 

votados e essa cobrança é muito grande, e isso acaba nos deixando triste pois ficamos impotente de 

não poder fazer nada sem poder realizar o trabalho que aquela comunidade tanto necessita isso tudo 

porque nós dependemos do poder executivo e tudo que é feito de requerimento nessa casa é a 

secretaria de obras quem executa, eu tenho aqui em minhas mãos um requerimento do dia 12 de 

março de 2019 que diz assim “o vereador subscrevem-te requer cumpridas normalidades regimentais 

vigentes que seja enviado ao ilustríssimo senhor prefeito municipal Valentim Lucas de Oliveira com 

cópia ao secretário de obras, solicitando que seja feita a troca de 10 lâmpadas na vila de são Vicente, 

uma vez que já dei entrada nesse mesmo requerimento fazendo o mesmo pedido, sou muito cobrado 

e procurado pelos moradores desta vila, pois isso é fundamental e importante para o deslocamento de 

moradores par andarem com mais segurança em sua vila”, esse é um requerimento, mais eu dei 

entrada em um outro requerimento muito antes, essas famílias estão pagando sua iluminação pública 

e até esta data ainda não foi feita a manutenção nessa iluminação e não está utilizando ou sendo 
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beneficiados e até hoje ainda não tive êxito naquela comunidade com aquele serviço eu fico na 

dúvida se estes requerimentos não estão sendo enviado a sua secretaria e acabamos passando por 

mentiroso perante o povo, mais nos colocamos os pedidos e não somos atendidos e espero que o 

secretario que já se encontra em nossa casa responda todas as nossas perguntas e eu sei que nem 

todos os nossos requerimentos não sejam atendidos mais passar 6 meses sem ser atendido, isso é um 

absurdo e muitos requerimentos são trabalhos simples que pode ser executado rápido e com pouco 

recurso, nós somos cobrados pelo povo e nós temos o direito de cobrar dos secretários e do poder 

executivo, meu muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim Herculano e disse: meu bom dia a todos e gostaria de 

disciplinar essa reunião pois faremos cada vereador fará uma pergunta ao secretário de obras para 

que ele possa justificar as dúvidas que o povo e nos vereadores temos em relação aos serviços que 

estão ou não sendo executados em nosso município e comunidades, então deixarei o secretario à 

vontade para assumir a tribuna. 

Foi disponibilizado a palavra ao secretário de obras, transporte e urbanismo Claudionor 

(Ceara) e disse: meu bom dia a todos os presentes e estou aqui para esclarecer e quero que vocês 

entendam um pouco o que eu falar dando a resposta de cada uma pergunta feita por vocês. 

Perguntou o vereador Edvaldo Barbosa ao secretário, porque o senhor não tem autonomia para 

colocar combustível nas maquinas e poder realizar os trabalhos em nosso município, a questão do 

lixão que está precária? 

Resposta do secretário: nós temos as 3 secretarias acopladas (transporte, obras e urbanismo), não 

entra dinheiro nenhum a essas secretarias, a ordenação das despesas é diretamente com a secretaria 

do poder executivo nesse caso o prefeito, que seria o combustível, obras e etc. aí vai depender muito 

da autorização do prefeito e eu não tenho nenhum recurso lá minha secretaria é tudo pelo prefeito. 

A questão do lixão do município, já foram feitos vários serviços naquela localidade, já mandamos o 

trator de esteira umas quatro vezes para fazer o serviço, foi feita a limpeza do Lauro Souza até quase 
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chegando no lixão e todos nós sabemos que tem que ser feito um grande trabalho no lixão, o trator de 

esteira lá da secretaria nesse caso o da prefeitura mesmo, o prefeito já mandou fazer o motor e está 

todo novo, reformado e está faltando poucas coisas e o prefeito prometeu que para agora junho trazer 

um mecânico para arrumar o mesmo e esse poder ir diretamente ao lixão e poder fazer um 

escoamento de todo esse lixo e já avisei ao prefeito que tem que ser feito um muro na frente e não 

precisa ser alto e com uma guarita para colocar um fiscal e deixar tudo organizado e o prefeito já está 

se organizando para fazer tudo pelo verão a obra do lixão, e eu gostaria de falar da questão do 

entulho que a população joga nas ruas, o lixo que você retira dos quintais não é obrigação da 

prefeitura recolher, ou você paga uma taxa ou pede para alguém recolher, quem deixa nosso 

município sujo é a própria população que não tem consciência de suas atitudes, pois o lixo doméstico 

nos recolhermos, mais entulho não é nossa obrigação. 

A questão do combustível, no final do ano passado nos estávamos devendo uma conta no posto de 

gasolina e atrasou uns meses e o prefeito falou que ia corta o combustível e ele mesmo iria se 

organizar financeiramente para justamente não ficar com dividas no posto e quando chegasse o verão 

poder trabalhar e essa questão do combustível ele tirou essa responsabilidade das minhas mãos desde 

dezembro e eu não tenho mais responsabilidade de abastecer uma máquina, tudo agora passa pelo 

prefeito ou secretário de finanças eu ligo pra um deles e faço a solicitação e falo o trabalho que vai 

ser executado, ai sim eles fazem a requisição e disponibiliza o combustível. 

Perguntou o vereador Luís André Gomes salvador ao secretário: se os requerimentos chegassem 

em suas mãos, os trabalhos seriam feitos conforme nos solicitamos, e de que forma seria feito esses 

serviços? 

Resposta do secretário: o prefeito esteve aqui e deve ter dado uma explicação cabível a todos vocês 

em relação a muita coisa referente ao nosso município, eu fiz o levantamento junto com a 

CONSTROA em três comunidades “passagem grande até a ponte do ajude”, “do Lauro Souza até no 

bacabal” e por último a comunidade do caldeirão, o prefeito vai entrar com uma licitação com a 

empresa agora no mês de junho e isso deve vir aqui para esta casa esse processo para aprovação, o 
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nosso inverno começou em novembro do ano passado e até hoje estamos tendo chuvas intensas ai 

como vamos poder trabalhar dessa forma, eu atendi o pedido do vereador Baixo em uma comunidade 

e foi feito o serviço umas três vezes devido à chuva, o vereador Edmilson solicitou a Pá mecânica 

para buscar pedra, e foi levado três caçambas de pedra e não resolveu o problema da comunidade na 

qual o vereador estava atendendo, mais porque não resolveu, devido às fortes chuvas no nosso 

município, infelizmente a chuva acabou com as estradas e vicinais, mais está vindo o verão e o 

prefeito está se organizando para realizar todos os trabalhos novamente pois não adianta fazer 

trabalho com chuva. 

Perguntou o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim ao secretário: A questão da iluminação 

pública e a limpeza na vila de Monsarás, pois eu fiz requerimento solicitando os requeridos trabalhos 

e uma criança foi picada por uma cobra devido o mato está alto e as ruas escuras por falta da 

iluminação, gostaria de saber o porquê não foi feito e quando poderá ser resolvido esse problema? 

Resposta do secretário: em relação a iluminação pública infelizmente não tem como fazer 

manutenção ou substituição de lâmpadas com as fortes chuvas que tem ocorrido no nosso município 

é um risco para a vida do eletricista também, e o prefeito já está com o projeto pronto para começar 

agora em junho a manutenção da iluminação pública e o material está todo aí guardado pois não 

adianta ficar trocando lâmpada no inverno que todo tempo queima então tudo será feito pelo verão, a 

questão da limpeza eu estou em falha com o senhor vereador mais pode ter certeza que vou me 

organiza e resolver seus problemas. 

Perguntou o vereador Rodrigo Salgado Novaes ao secretário: gostaria de saber qual a previsão 

para fazer o trabalho da iluminação publica da comunidade do caldeirão que está completamente no 

escuro? 

Resposta do secretário: eu vou me sentar com o prefeito e fazer um cronograma para deixar tudo 

certo para fazer tanto a manutenção da iluminação pública como a limpeza das ruas, não só de sua 

comunidade vereador Rodrigo, mais de todos os outros vereadores solicitantes e vou me organizar 

para isso e podem ficar tranquilos que a partir de junho vamos começar todos os serviços. 
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Perguntou o vereador Edmilson Barbosa Monteiro ao secretário: eu gostaria de saber o porquê 

meu nome foi usado como autorizam-te para jogar o lixo ali próximo do cemitério, segundo um 

caçambeiro falando que o meu nome e o do prefeito estava sendo usado como responsáveis pela 

autorização de jogarem o lixo naquele local, gostaria de uma justificativa? 

Resposta do secretário: a questão de o lixo ir para a vila do Jubim foi porque os caminhões não 

tinham condições de entrar nos ramais e vicinais devido as estradas estarem péssimas com vários 

buracos, aí foi conversado e vimos uma alternativa de jogar ali naquela vila próximo do cemitério, 

mais não está, mas indo para lá o lixo e já volto a ser depositado no lixão municipal. 

Perguntou o vereador Gimino Miranda ao secretário: na verdade eu vim agradecer pela sua boa 

vontade e dizer que já tínhamos entrado em contado com você e o mesmo já tinha dado a resposta 

que vai fazer a iluminação, limpeza e melhoria das vicinais das comunidades minha solicitada, muito 

obrigado 

Resposta do secretário: e como eu já tinha falado anteriormente eu e o prefeito municipal já 

estamos nos organizando para realizar todos estes serviços a partir do mês de junho em diante. 

Perguntou a vereadora Maria Noelia Gonçalves ao secretário: gostaria de saber a questão de 

mangueiras pois lá a comunidade se encontra abandonada, necessitando de melhorias em suas ruas e 

vicinais. 

Resposta do secretário: vereadora Maria Noelia, falo com sinceridade a você, no ano passado nós 

não fomos para sua comunidade de mangueiras, mais esse ano nos temos tudo para chegar até lá, 

pois eu gosto muito dessa localidade e não tenho problema se for necessário até para eu dormir lá, 

então vou sentar com o prefeito e participar essa situação a ele, pois sabemos que aquela localidade é 

necessitada também, mais fique tranquila que vamos fazer o possível para resolver e chegar até sua 

comunidade. 
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Perguntou o vereador Rui Rolim Herculano: o meu questionamento é ambiental de melhorar o 

lixão desde o Lauro Souza até o Lixão para melhorar a questão ambiental e todos nós sabemos que o 

certo era um aterro sanitário. 

Resposta do secretário: A questão dos animais da rua diminui bastante com as fiscalizações e 

multas aplicadas, então a questão do lixo com os carroceiros vai ser resolvido dessa forma pois 

vamos multa e apreender esses carroceiros que estão agindo de forma errada, como já falei antes será 

feito um muro no lixão e o trator de esteira vai fazer o serviço ali naquele local e vamos trabalhar 

para fazer tudo melhor para o nosso município, 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 9 

 

 

 

 

 

Salvaterra (PA), 28 de maio de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


