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Ata de abertura do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Salvaterra. Aos 06 dias do mês de agosto 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, 2º secretário José Roberto da Silva 

Angelim, Edmilson Barbosa Monteiro, Carlos Augusto Angelim, Alam Patrick Barros, por se 

tratar de ATA de reabertura dos trabalhos da câmara municipal, não houve expediente e 

nem ordem do dia.  O Sr. presidente colocou a palavra a disposição dos senhores 

vereadores pelo tempo máximo de 10 min. 

 Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e quero desejar um excelente início de segundo semestre dos trabalhos e a 

gradecer a Deus por mais esse dia de trabalho, e fico triste pois estamos voltando mais 

sem muito o que comemorar pois a população encontra-se numa situação difícil o nosso 

município encontra em estado de calamidade, e encontramos irresponsabilidade tanto de 

nossa casa legislativa quanto do executivo, a promotora de nosso município veio para 

mudar essa realidade pois ela está mostrando serviço e buscando corrigir o que está 

errado, eu quero o melhor para o município, esse vereador aqui não quer ficar contra 

ninguém mais sim lutar pelo direito do povo que está sem receber seus salários, eu quero 

ver o desenvolvimento do município e não sua decadência pois até hoje não temos um 

secretário de agricultura eu estou disposto a ajudar basta me convidar pois estarei ao lado 

apoiando, mais com uma condição, que seja em benefício do município, deixo aqui meu 

voto de repudio e voto a favor do afastamento do prefeito municipal, meu muito obrigado a 

todos e bom dia. 

Solicitou a palavra a vereadora José Roberto Angelim e disse: satisfação de estar de 

volta aos trabalhos desta casa e de lutar pelo nosso município e agradecer a Deus por 

tudo que tem feito por todos nós e dizer que estivemos na vila de Joanes fazendo nosso 

papel de parlamentar e mesmo no recesso estávamos fazendo os trabalhos de limpeza, e 
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só tenho a agradecer e peço a Deus que nos livre dessa calamidade financeira e vejo 

gente abrindo comércios e trabalhando então não vejo porque entrarmos em estado de 

calamidade e segundo conversas com o prefeito ele vai resolver as situações todas e 

honra seus compromissos com Salvaterra e dessa forma eu desejo um bom dia a todos e 

muito obrigado. 

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

os presentes e agradeço ao nosso Deus maravilhoso por mais esse dia de trabalho e que 

possamos iniciar esse semestre com muita prosperidade e trabalhos para desenvolver, nós 

estávamos na vila de Monsarás com a rede Celpa e dois ramais está sendo contemplado 

com a energia elétrica e já tinha mais de cinco anos sem energia aquele povo daquela 

localidade, então fico muito feliz por isso e só tenho a agradecer aos feitos que tem 

ocorrido e as obras alcançadas para o nosso município e nosso povo, e graças a Deus nos 

temos feitos um bom trabalho com vários requerimentos aprovados mais muitos não 

executados, mias mesmo assim estamos lutando pelo nosso povo e por melhorias do 

nosso município, e confio no nosso prefeito municipal, sei que todos passamos por 

dificuldades mais creio eu que não chega no caso de calamidade, pois vejo muitos 

comerciantes com seus comércios trabalhando normalmente, então só tenho a agradecer 

e desejar um bom dia a todos. 

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

a Deus por mais esse dia de trabalho, desejo a todos muito trabalho em frente a suas 

comunidades e agradecer ao nosso prefeito, pois trabalhos o mês de julho pelas nossas 

comunidades e todos nós sabemos as dificuldades que nosso município está passando e 

creio eu que não chega a se torna um estado de calamidade pública pois confio em nosso 

poder executivo, muito obrigado. 

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

presentes e agradecer a Deus por este momento e sei que é um momento delicado em 

relação a prefeitura, mais tivemos bons momentos também como nosso ginásio, 
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asfaltamento de muitas comunidades e nossa orla que está quase pronta, o sistema de 

agua vai beneficiar muita gente, mais me preocupa muito essa situação do dinheiro 

bloqueado pois temos muitos trabalhos pendentes e torço que o nosso município melhore 

mais e mais, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: meu bom dia a todos os presentes e 

parabenizo o vereador beto pelo excelente trabalho que vem fazendo em nossas 

comunidades e nesse mês de julho recebemos muitos turistas em várias comunidades, 

então o trabalho que foi feito de limpeza benefício esses visitantes, turistas e os próprios 

moradores das localidades, nós temos que ajudar a administração a sair dessa situação 

que se encontra atualmente pois tudo tem jeito, mais temos que trabalhar unidos e não um 

quero derrubar o outro, pois dessa forma não vamos a lugar nenhum, e quero desejar um 

bom dia 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 e 

convido os presentes para a próxima reunião no horário regimental 
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Salvaterra (PA), 13 de agosto de 2019 

 

__________________________________ 

Presidente 

 

 

_____________________________                        ______________________________ 

1º Secretário                                                      2º Secretário 

  


