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ATA de nº 14 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 28 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, Edvaldo José Barbosa Gomes, Alam Patrick Barros, 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 Alam Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos os presentes e quero 

da entrada em um requerimento verbal em relação ao reparo da obra na escola José Inácio, no bairro 

do caju, onde a mesma se encontra sem a bomba d’água e com os reparos no telhado ultrapassado e 

com a iluminação precária e gostaria que fosse encaminhado ao secretário de obras. 

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

presentes e gostaria de fazer um requerimento verbal ao prefeito municipal para que ele através da 

secretaria de obras possa fazer a melhoria de todas essas ruas (do caju ao bairro tartarugão) e 

encaminhar o mesmo a empresa construa, para que não haja desculpa se não tiver quem faça o outro 

faz.   

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

também quero fazer um requerimento verbal pedindo e faço questão que seja feita uma cópia em 

caráter de urgência até o secretário de obras, a respeito da ponte eu fica sobre o rio da seringueira que 

dá acesso para as comunidades de são benedito da ponta, santa luzia e bacabal, essa ponte já não 

oferece mais condições para trafego, e solicito também dez novos pontos de iluminação pública na 
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vila de são Vicente, pois é pago a taxa de iluminação pública e a comunidade não está tendo o 

serviço adequado. 

Solicitou a palavra o vereador Luís André Salvador e disse: bom dia a todos e solicito também um 

requerimento verbal solicitando iluminação pública para a comunidade de bacabal, pois não tem um 

posto com iluminação adequada. 

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

matéria.  

Prefeitura municipal de Salvaterra, secretaria de administração e finanças, oficio nº025/2019, 

Salvaterra 27 de maio de 2019. Ao senhor presidente da Câmara municipal de Salvaterra Rui Rolim 

Herculano, senhor presidente honrando em cumprimenta-lo vossa excelência, encaminhamos o 

projeto de lei de nº01 de 24 de maio de 2019, revogando a lei 1.163 de 28 de dezembro de 2012, que 

dispõe sobre a alienação de terras urbanas e suburbanas pertencentes ao município de Salvaterra com 

a concessão de títulos definitivos e de outras providencias para apreciação desta casa em caráter de 

urgência, atenciosamente Ângelo Miranda procurador do município. 

Prefeitura municipal de Salvaterra, secretaria municipal de saúde (SEMUSA), oficio de nº033/2019, 

ao presidente da Câmara municipal de Salvaterra Rui Rolim Herculano, senhor presidente com os 

hábitos comprimentos, venho por meio dessa solicitar a vossa excelência o prédio da respeitosa 

câmara municipal para realizar a cerimônia de posse do novo colegiado do conselho municipal de 

saúde que acontecera no dia 28 de maio as 17:00 horas, solicitando ainda um técnico operador em 

som e a senhora Neolita Modesto de Castro para redigir a Ata da cerimonia, sem mas para o 

momento eu reitero os votos  de estima e apresso respeitosamente o secretário municipal de saúde 

Otacílio Mourão Parente. 

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. 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 3 

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e disse: na defesa do meu requerimento verbal, 

eu queria aproveitar e fazer uma pergunta se vamos ter matéria em pauta pois vou precisar me 

ausentar da casa e vamos ficar sem vereador suficiente para aprovações, pois se não tiver eu vou 

precisar me ausentar.  

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 de nº031/2019 do vereador Edvaldo Barbosa Gomes (aprovado) 

Requerimento de nº032, 036/2019 do vereador Gimino Miranda de Vasconcelos (aprovado) 

Requerimento de nº034/2019 do vereador Rodrigo Salgado Novaes (aprovado) 

Requerimento de nº037/2019 do vereador Carlos Augusto (aprovado) 

Requerimento de nº038/2019 do vereador Luís André 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 Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: meu bom dia a todos os 

presentes, e dizer que estamos tentando ajudar a administração de nosso município com nossos 

requerimentos pois todos nós estamos vendo como estas nossas ruas que foram feitas e já estão com 

buracos nas ruas e se não tomarmos providências, as coisas vão ficar piores, e eu como vereador me 

preocupo com o povo e comigo mesmo que dirijo meu carro por essas ruas, ali próximo da escola 

Salomão matos fica aquela piscina com buracos muito grandes e eu fico indignado com essas 

situações e uma falta de respeito não só com o povo mais como nos vereadores pois o povo cobra de 
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nós e escutamos muito da população, é por isso que eu venho aqui cobrar do prefeito ou mesmo da 

constroa, pois alguém tem que tomar providencias, muitas comunidades nossas estão sem iluminação 

pública e estamos cobrando muito em nossos requerimentos mais ainda não fomos atendidos, mais 

creio em Deus que vamos conseguir lutar e realizar esses trabalhos, e eu espero que esses 

documentos estejam chegando nas mãos dos secretários para não chega aqui aquela conversa de que 

não está chegando os requerimentos na mãos deles, eu agradeço a Deus e muito obrigado. 

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

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

nos concedeu e dizer aqui nesta tribuna senhores que já começaram os círios de nossas vilas e 

comunidades de Salvaterra e vemos como esta nossas estradas e vicinais, e eu estava pensando como 

será a dificuldade para realizar esses eventos, pois o prefeito vai ter que realizar os serviços antes do 

círio e sei que ele vai fazer, só espero que ele tenha condições pois a maioria das comunidades os 

serviços não são para um dia e espero que ele resolva pelo menos os acessos e já ameniza um pouco, 

pois falo isso porque eu vi a dificuldade do povo para retirar seu abacaxi de suas plantações, pois 

utilizavam carroças e depois passavam para os caminhões para poder conseguir vender e se não fosse 

assim ia se perder tudo devido ao acesso das vicinais que estão precária, nós tivemos a visita do 

secretário de obras e o mesmo falou algumas comunidades na qual estarão fazendo serviços de 

terraplanagem e espero que faça e cumpra com suas obrigações, temos que aproveitar o início do 

verão para fazer a terraplanagem e irei fazer um novo requerimento solicitando que seja feito o mais 

rápido possível a obra no acesso a vila de monsarás de quase 1Km de estrada, mais não penso só 

nessa comunidade mas em todas as outras e o que eu vejo é que o município não tem maquinário 

para realizar todos esses serviços, e eu peço a Deus que o nosso prefeito consiga realizar todos esses 

serviços, e eu gostaria de falar também em relação a questão da iluminação publica pois o povo paga 

suas contas em dia e as devidas taxas de iluminação então eles exigem que seja feita a manutenção e 

não aceitam estarem andando nas ruas escuras correndo perigo, meu muito obrigado a todos. 
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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), 04 de junho de 2019. 
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