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ATA da Reunião Extraordinária do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara 

Municipal de Salvaterra. 

Aos 14 dias do mês de janeiro de 2019, às 09h40min responderam presentes os seguintes 

vereadores: o Presidente Excelentíssimo Sr. Rui Rolim Herculano da Silva, 1º secretário 

vereador Gimino Miranda de Vasconcelos, 2°secretário vereador Luís André Gomes 

Salvador, Carlos Augusto da Silva Angelim, Edvaldo Jose Barbosa Gomes, Alan Patrick 

Barros, Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa Monteiro, Domingos Júlio Miranda de 

Vasconcelos, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador 

Gimino Miranda para ler um trecho da bíblia e após 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 Alan Patrick Barros e disse: bom dia a todos os presentes, 

sabemos a importância dessa reunião extraordinária, para que nós possamos de forma e 

ato legal, tomar decisões. A burocracia ela nos trava mais também nos da legalidade nos 

nossos atos, não poderíamos sair daqui em busca de respostas para o povo sem um ato 

legal, porque o porto ele é administrado pelo estado, então partir desse momento nós 

vamos fazer uma pauta de reinvindicações com solicitações de cada um dos senhores 

vereadores, dos comunicadores e rodoviários que fazem uso do porto constantemente 

todos os dias, então vamos levar essa pauta de reinvindicações com a comissão e eu 

como vereador dou minha opinião que seria necessário criar uma comissão para ficar 

responsabilizado e levar até o governo do estado, eu parabenizo a todos os vereadores 

que se prontificaram a fazer essa reunião onde mostra o dever em lutar pelo povo e peço 

ao secretário vereador André que anote a minha solicitação a quebra do monopólio, e a 

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

presentes e agradeço a Deus por mais esse dia, venho aqui dizer que é uma falta de 

respeito com o nosso povo e municípios a questão desse flutuante que afundou, e aqui 

como nós já tínhamos conversado para que pudéssemos coloca algumas pautas em 

relação a essas empresas que prestam serviços e levar até o governo do estado e também 

nos fazermos convites a câmara de Soure e cachoeira do Arari e juntar nossas forças para 

que juntos possamos brigar para que essas empresas possam atender nosso município 

com a devida obrigação, então temos que ver com bastante calma tudo que vamos discutir 

aqui para que possamos beneficiar a todos pois mais uma vez falo é uma falta de respeito 

com o povo do nosso município e demais localidades, muito obrigado a todos. 

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

todos os presentes, venho até esta tribuna para falar que fizemos um juramento para 

trabalha em prol do nosso município e tratar de um assunto hoje aqui de grande 

importância que é do nosso porto na qual o flutuante afundou e a quebra desse monopólio 

pois essa empresa henvio só se beneficia aqui no município e não contribui em nada 

salvaterra onde não é arrecadado nada para essa localidade e que possamos ter êxito e 

união nessa discursão  e convocar as autoridades necessárias para levarmos a frente essa 

nova empreitada e quando falamos em quebra de monopólio, isso é uma dificuldade muito 

grande pois sabemos que sai governador e entra novos e nada muda e nunca fomos 

olhados por nenhuma empresa que atende o nosso porto, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Domingos Miranda de Vasconcelos e disse: Bom dia a todos 

os presentes e amigos, hoje estamos aqui reunidos para tenta começar um trabalho que já 

vem rolando a muito tempo, e hoje não adianta olhar para bandeira partidária temos que 

nos unir para nos fortalecemos e poder atender nosso munícipio, a sociedade hoje sofre 

com esse problema em questão a navegação que não é de hoje, meu muito obrigado a 

todos e vamos à luta. 
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Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: Bom Dia a todos, todos 

nós estamos alinhados aos outros municípios então eu cedo minha parte ao público. 

Foi cedido a parte ao comunicador Dario pedrosa e disse: Bom dia a todos os vereadores 

e presentes aqui nesta casa legislativa, primeiro eu quero parabenizar a iniciativa do poder 

legislativo de salvaterra, e dizer que já não era sem tempo que clamávamos para o 

governo nesse sentido para qualquer um dos poderes da nossa região, senhores 

vereadores sabem que eu faço parte de um movimento que se chama acorda Marajó e nós 

optamos por ter o transporte como pauta principal do nosso debate, e se expandiu por 

várias comunidades e nós tivemos vários momentos onde nos confrontamos com forças 

muito poderosas do nosso estado em caráter financeiro e político, e nós temos que ter 

muita coragem para segura uma briga, pois as empresas usam o poder financeiro que dá a 

elas uma condição de esmagamento por isso nosso povo é humilhado, porque eles usam o 

poder financeiro para se manterem nas condições que eles estão, mais para isso eles 

usam o poder político, eu preciso lembrar a vocês que a deputada Ana Cunha é uma das 

proprietárias da empresa Arapari Navegação, a empresa Henvio Transportes ela tem uma 

relação direta já citada na investigação feita pela lava jato com a família do atual 

governador do estado, essas empresas utilizam dos seus poderios para se manterem nas 

suas posições de que forma eu não vou aqui ser leviano em afirmar nada e o certo é que a 

Henvio está a dezenove anos, tivemos governo do PSDB, PT, PSDB e MDB e a Henvio se 

manteve em todo esse tempo, a envio foi uma das melhores empresas aqui pois tinha o 

navio comandante marcos que tirava em uma hora e quarenta minutos na viagem de 

Belém para o porto câmara, hoje em dia esse navio é uma sucata e todos os demais pois 

todos foram utilizados durante a segunda guerra mundial e que já estão todos obsoletos e 

nós tivemos um pequeno avanço com a chegada da lancha rápida, a empresa tapajós 

acabou saindo por problemas operacionais e entrou a lancha golfinho, por conta da evasão 

de demanda no porto câmara o movimento acorda Marajó encampou uma luta para que as 

empresas do porto câmara também colocassem lanchas lá. Naquela oportunidade a 

empresa Henvio transporte das balsas Ferry Boats que preciso registrar aqui, utilizam a 
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estrutura do estado onde são três balsas Antônio Teixeira Gueiros, Acatauassu Nunes e a 

Belizário Dias, todos três são do estado, mais os portos de icoaraci, foz do rio câmara, o 

porto de camarazinho e beiradão na confluência de cachoeira do Arari, caldeirão e Soure, 

esses são os portos onde a Henvio tem seu domínio a partir de um contrato de comodato, 

naquela oportunidade todo porto da foz do rio câmara era de responsabilidade da empresa 

Henvio, mais eles abriram um debate e jogaram para as empresas Banav e Arapari a 

responsabilidade do porto que tange a questão de navios e lanchas, apesar de estar no 

contrato, e é bom que o Dr. Ângelo esteja aqui pois precisamos analisar este contrato de 

comodato que a Henvio tem. Houveram mexidas nesse contrato que retiraram a 

responsabilidade da Henvio e que não poderiam ser retiradas, acordo de cavalheiros 

retiraram a responsabilidade da Henvio que não poderiam ser retiradas e o setor jurídico 

pode nos ajudar nisso, por diversas vezes a henvio transporte efetuou quebra contratual na 

relação com o governo do estado do Pará, um dos fatores da quebra da responsabilidade 

contratual foi a demora na entrega da primeira balsa que estava previsto no primeiro 

contrato de comodato assinado no ano de 2000, e que a empresa se comprometia em 

entregar unidade de transporte de propriedade dela, somando que o governo do estado 

entregou a balsa a empresa para que ela trabalhasse, porque durante dezoito anos nos 

temos uma escalada no aumento dos preços enormes tamanhos e somente seis anos 

após o compromisso assumido a empresa entrega o primeiro Ferry Boat (rainha da 

condor), dois anos depois por contrato ela devia ter entregue o segundo Ferry Boat, já no 

segundo comodato mais entregou com quatro anos depois, com dois anos de atraso, e 

novamente foi quebrado a responsabilidade contratual, mais qual é o problema nisso tudo, 

a cada unidade de transporte que a Henvio constrói para colocar na linha sai do nosso 

bolso toda despesa por eles, pois eles levam a planilha de investimento ao CONERC, toda 

a despesa para construir e eles justificam os reajustes e as reposições tarifarias e é por 

isso que as passagens estão tão altas, isso é patrimônio da empresa, caso a henvio saia 

daqui eles vão levar as balsas. O único beneficiado nisso tudo é o povo da Henvio e eles 

só se preocupam com os lucros 
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Solicitou a palavra o vereador Luís André Salvador e disse: Bom dia a todos os presentes, 

esse assunto é de grande importância e já faz quatorze anos que não tem nenhuma 

manutenção naquele porto desde que foi entregue a Henvio, pois o governo do estado 

entregou a Henvio, nem o munícipio tem poder para mandar naquele espaço e isso hoje é 

uma briga pois temos que quebra esse monopólio e o flutuante já avia sendo avisado que 

iria afundar mais ninguém fez nada, e fica aqui a nossa revolta pois nós representamos o 

povo aqui e isso é um descaso com o povo, temos que nos unir para melhoria do 

transporte para que possamos ter uma definição. 

Solicitou a palavra o vereador Evaldo Barbosa e disse: meu bom dia a todos, isso tudo é 

só um problema e graças a Deus todos nós estamos dispostos a querer resolver isso, e 

temos que dá uma resposta ao povo então vamos unir nossas forças e meu muito 

obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa e disse: Bom dia a todos, hoje estamos 

aqui tentando resolver ali no porto câmara e isso é uma vergonha, atrapalhando tanto os 

passageiros como veículos e fora o desrespeito com o povo do nosso município e os 

visitantes que chegam na nossa cidade e demais municípios e eu creio que vamos fazer 

um trabalho ali unidos e que vamos brigar para tudo se resolver, meu muito obrigado.  

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

leitura da matéria.  

Convocação: Os vereadores, a baixo subscritos, com suporte no inciso II do artigo 70 da 

Lei Orgânica Municipal, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessária 

urgência na resolução da problemática ocorrida com a balsa flutuante do Rio Câmara, 

considerando que a questão atinge a população salvaterrense, que fica impossibilitada de 

viajar para a capital paraense, atingindo diretamente os seus respectivos direitos 

constitucionais de ir e vir. Resolve convocar, sessão extraordinária dessa casa de leis, que 
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se realizara no dia 14 do corrente mês, fora de horário, para tratar especificamente da 

situação acima exposta 

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 requerimentos. 

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

em pauta. 

Quebra do monopólio, formação das comissões, Balsa com duas rampas no trecho de 

Soure, municipalização do porto, manutenção das rampas, preços das passagens 

O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

Formação da Comissão especial: Aprovado  

Presidente: vereador Alan Patrick Barros 

Relator: vereador Carlos Augusto Angelim 

Vereador Luís André Gomes Salvador  

Quebra do monopólio, formação das comissões, Balsa com duas rampas no trecho de 

Soure, municipalização do porto, manutenção das rampas, preços das passagens 

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.  

Não houve vereadores a se pronunciar. 
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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. 

 

 

 

 

Salvaterra (PA), 14 de janeiro de 2019. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 
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