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ATA de nº 17 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 18 dias do mês de junho 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, José Roberto da Silva 

Angelim, Carlos Augusto da Silva Angelim, Edmilson Barbosa Monteiro, Rodrigo Salgado Novaes, 

Alam Patrick Barros, Maria Noelia, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao 

vereador Gimino Miranda para ler um trecho da bíblia e após anunciou a presença do assessor 

Jurídico Bento Sena 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 Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: bom dia a todos e dou 

entrada em um requerimento verbal solicitando o reparo da vicinal de monsarás, chácara e albino e 

também a iluminação pública que tem que ser feita o reparo. 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: bom dia a todos e gostaria de fazer 

um requerimento verbal solicitando explicação do senhor prefeito sobre o atraso do salário dos 

contratados do município que soma quase 20 dias e se o FPM se encontra bloqueado e o porquê, e o 

meu outro requerimento seria de caráter urgente sobre a manutenção de nossa caixa de som que não 

está mais sendo colocada do lado de fora da câmara para que o nosso povo que passa na rua possa 

ouvir nossa reunião, gostaria de explicação. 

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

gostaria de fazer um requerimento verbal em caráter urgente solicitando limpeza e reparo na 

iluminação pública da comunidade do caldeirão. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: gostaria de fazer um 

requerimento verbal em caráter urgente solicitando a recuperação do abastecimento de agua da 

comunidade do caldeirão que já se faz mais de 20 dias com problema. 
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Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva Angelim e disse: bom dia a todos e gostaria 

de fazer um requerimento verbal solicitando a limpeza da praia de Joanes em caráter de urgência. 

O presidente passou para o grande expediente e 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 Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: bom dia a todos os 

presentes e venho aqui nesta tribuna defender meus requerimentos, pois nosso inverno foi forte e 

sabemos como ficaram nossas vicinais e está chegando nosso círio da comunidade e temos que 

apressar para recuperar as vicinais e a iluminação pública que está precária eu solicitei também que 

faça a limpeza da comunidade, pois está muito serrado o mato e precisa que seja feito esses serviços 

naquele local, então fico no aguardo muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos e venho aqui 

falar do meu requerimento verbal, pois é uma injustiça o salario do povo este atrasado a mais de 20 

dias e quero justificativa obre o FPM se esta bloqueada ou não e o porquê, pois não é justo o nosso 

povo viver nessa situação, venho nesta tribuna pedir respeito com o nosso povo, porque ele pagou 

somente os efetivos e não pagou o salario dos contratados e ainda na defesa de meu requerimento o 

nosso sistema de som se tornou uma vergonha, pois faz mais de dois meses que não é colocada lá 

fora e o povo clama por isso, meu muito obrigado a todos. 

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

presentes e venho aqui defender meu requerimento verbal em caráter urgente na questão da vila de 

Joanes e esta chegando o mês das férias e essa vila é muito visitada pelos turistas e isso beneficia o 

povo pois gera lucro, então por esse motivo venho solicitar a limpeza e manutenção daquela 
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comunidade e creio que será resolvido pois vamos em busca do secretario de obras para realizarmos 

o mas rápido possível, e o nosso executivo não tem deixado de nos atender e sei que ele não vai nos 

deixar de mãos atadas nesse momento. 

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

Não houve discursão. 

Todos os requerimentos verbais colocados na presente sessão foram 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 Alan Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos os presentes 

mais uma vez e saldo a mesa na presença do senhor presidente Rui Rolim e gostaria de usar essa 

tribuna para fazer questionamentos da prestação de contas desta casa nesse semestre e volto a falar 

que eu falei no inicio do meu mandato e vamos ter união, pois temos que da um resultado positivo 

para nossa comunidade, mais o respeito do executivo não foi reciproco e prova disso é o relato de 

cada vereador pois ele não responde nossos requerimentos e espero que podemos encerra nossos 

trabalhos com uma visão futurista e eu já fui julgado aqui de ser um mau para esse município que eu 

não queria ver o desenvolvimento e só queria cobrar e fazer as coisas desandarem e eu apenas faço 

meu papel de cobrar e legislar e eu vou cobra com certeza do executivo e de seus secretários, eu não 

sou oposição eu quero apenas o melhor para o nosso município e o nosso povo a única coisa que eu 

não concordei aqui em aprovar foi de liberar o cheque em branco para o prefeito de 50%, ai eu não 

posso concordar pois acabamos de ver o presidente da republica precisando de credito suplementar e 

a câmara foi analisar esse pedido e quero dizer que enquanto não organizarmos o orçamento do 

nosso município não vai ter desenvolvimento eu hoje estou aqui cobrando o salario de nossos 

funcionários do município e não posso tapar meus olhos e a promotora do MP-PA veio para fazer 

nosso serviço aqui no município e isso é triste e lamentável pois é nosso trabalho vamos ter o 
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concurso e vamos lutar para que a inscrição seja aqui na prefeitura para que nosso povo tenha esse 

privilégio de concorrer a uma vaga, pois sabemos que nossa educação é precária e temos exemplo do 

ultimo concurso na qual tivemos mais aprovados de Belém do que pessoas do nosso município e eu 

tenho certeza que vamos dar uma concorrência leal ao nosso povo desse município, meu muito 

obrigado a todos. 

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

presentes e agradeço a Deus por mais esse dia  de trabalho a todos, eu quero aqui agradecer aos 

nossos trabalhos executados e agradecer ao prefeito que esta nos ajudando e sempre nos apoiando as 

limpezas, iluminação publica e reparos de ramais de muitas comunidades de nosso município e 

observamos que o trabalho esta sendo feito só temos que ter um pouco de paciência para que tudo 

seja atendido, e agradecer aos secretários que esta sempre juntos de nos, meu muito obrigado a todos. 

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 este dia de trabalho que nos dá, 

eu gostaria de pedir mais atenção ao nosso poder executivo e aos nossos secretários, pois ficamos 

sobre carregados com pedidos de ajuda nas vicinais de nossas comunidades, pois o inverno foi forte 

sabemos das dificuldades, mais já estamos no verão e já poderia ter começado esses serviços e temos 

que olhar para a necessidade do nosso povo da comunidade rural, pois nem o ônibus escolar tinha 

acesso a essas comunidades e as crianças não tinham como chegar as escolas, meu muito obrigado a 

todos e era apenas isso que eu queria falar. 

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

gostaria de falar a nossa preocupação hoje é as nossas comunidades e nossas vicinais que estão em 

péssima condições, mais confio em nosso prefeito que deu a palavra dele que vai realizar essas obras 

e gostaria de agradecer aqui o trabalho feito  na foz do rio e paixão, e esta chegando o círio de Jubim 

e solicitei a limpeza dessa comunidade e sei que ele vai nos atender, mais temos que ser paciente e 

confiar no prefeito e em Deus e sei que na hora certa vai chegar, meu muito obrigado. 
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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), 25 de junho de 2019. 

 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 
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