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ATA de nº 19 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 13 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, 2°secretário vereador Carlos Augusto da Silva Angelim, José Roberto da Silva 

Angelim, Gimino Miranda de Vasconcelos, , Edvaldo José Barbosa Gomes, Edmilson Barbosa 

Monteiro, Rodrigo Salgado Novaes, Maria Noelia, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente 

pediu ao vereador Edmilson Barbosa 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 Luís André Gomes Salvador e disse: bom dia a todos e repasso a 

mesa meu requerimento de nº47/2019  

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

repassar meu requerimento de nº46/2019. 

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

matéria.  

Igreja evangélica da assembleia de Deus campo de Condeixa, oficio 01/2019- Condeixa 13 de agosto 

de 2019, excelentíssimo sr. vereador Rui Rolim, tenho a imensa honra de cumprimentá-lo em virtude 

do evento do congresso das crianças, venho por meio deste, convida vossas excelências para 

participar conosco desse evento que será realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2019, no templo 

central da igreja evangélica Assembleia de Deus em Condeixa, com início às 18:00 horas onde 

teremos apresentações de louvores, aguardamos vossa presença, Hélio Costa pastor presidente. 

Prefeitura municipal de Salvaterra, Secretaria municipal de educação oficio nº253/2019 SEMED, 

Salvaterra 06 de agosto de 2019, a câmara municipal de vereadores ao senhor presidente com os 
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nossos cordiais comprimentos, solicitamos o espaço do salão nobre desta casa no dia 14/08 a partir 

das 08:00 horas, para ocorrer uma reunião com professores e diretores responsáveis da rede de 

educação municipal de ensino, conto com sua atenção para esse evento, Cátia Rodrigues da Costa 

Secretaria de Educação. 

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 Luís André Salvador e disse: bom dia a todos os presentes e venho 

aqui nesta tribuna defender meu requerimento e venho pedi a reforma da escola da comunidade de 

Paixão pois a mesma está muito deteriorada, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo José Barbosa e disse: meu bom dia a todos e venho aqui 

falar do meu requerimento que pelo andar da carruagem está meio complicado, pois todos estamos 

empenhados para melhorias de nosso município junto ao prefeito e o que eu peço no meu 

requerimento é limpeza e iluminação pública da comunidade de Maruacá pois precisamos ter uma 

garantia em mãos. 

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

Não houve discursão. 

Todos os requerimentos 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 Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: meu bom dia a todos os 

presentes mais uma vez e saldo a mesa na presença do senhor presidente Rui Rolim, e quero dizer 
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que estamos lutando todos os dias pela melhoria do nosso município, mais queria falar um pouco do 

requerimento do vereador André que pedi a reforma da escola na comunidade de Paixão, pois já faz 

tempo que solicitamos também a reforma da escola da comunidade São benedito da ponta e isso se 

arrasta desde o mandato do nosso a migo Humberto Salvador, e uma funcionária me levou até essa 

escola e mostrou toda a necessidade que está passando e creio que essa reforma vai sair, mais 

gostaria também de falar do concurso público, pois conversando com o prefeito municipal e o 

mesmo me informou que entre outubro e novembro sairá, falo isso aqui pois o povo me cobra nas 

ruas então informo que não tem pra onde correr pois é um pedido do ministério público, hoje já tem 

muita gente estudando para esse concurso e o povo do nosso município está empenhado para isso 

pois querem passar e eu não sou muito a favor do concurso pois sabemos que muitos não tem 

condições de estudar, mais os que passarem vão estar seguros com os seus empregos e este concurso 

vai ser direcionado as comunidades de nosso município e isso vai facilitar a vida de muitos 

moradores que vierem a passar e me preocupa muito os funcionários que tem mais de vinte anos de 

serviços prestados no município, será que esses trabalhadores serão prejudicados? Ou será que 

podemos efetivar esses trabalhadores e dar uma condição a eles, quero falar também que o nosso 

governador está vindo para nosso município para visitar as obras da nossa cidade, a nossa orla, a 

inauguração da caixa d’água e isso é importante para nos fortalecer perante o governo  

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 amigos que tem horado pelo nosso companheiro vereador Domingos que se encontra enfermo 

em um leito de hospital e creio em Deus que ele vai sair daquele local e voltar aos trabalhos conosco 

aqui nesta casa, eu estive em Belém visitando nosso amigo e pode ver que ele está melhorando e 

logo estará aqui conosco, muito obrigado a todos. 

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

presente e agradeço a Deus por esta oportunidade e dizer que os vereadores que me antecederam na 

qual trataram do assunto do concurso público do nosso município e nós temos uma vereadora que é 

professora e sabe a maior dificuldade que todos sentem para passar em um concurso, e nós vamos 
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analisar tudo quando o projeto vier para esta casa pois não queremos prejudicar ninguém, então meus 

amigos é dessa forma que vamos fazer, e quem está ganhando com isso é o pessoal das escolas 

preparatórias, tem alunos que estão pagando a mais de três meses e sem saber a data certa que será 

executado esse concurso, tem alunos que vem de longe para estudar e muitos não tem condições de 

pegar todo mês para estudar e fica esperando sair esse concurso e não sai e nem o projeto foi 

encaminhado para esta casa para podermos analisar e votar, o nosso município é muito agraciado 

com muitas obras graças a Deus e o nosso governador atual dará continuidade nas obras que o ex-

governador Jatene deixou em nosso município, como escolas e outras obras e eu tenho certeza que 

vossa excelência vai fazer muito pelo nosso município governador Helder Barbalho, meu muito 

obrigado. 

Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia e disse: bom dia a todos os presentes e gostaria de 

justificar minha ausência nas outras sessões pois tive que fazer uma cirurgia e precisei me recuperar, 

mais já estou de volta para trabalhar e quero falar aqui da presença do nosso governador no nosso 

município e o mesmo falou que é um governador presente e está mostrando isso pois está cumprindo 

com sua palavra está trazendo melhorias para nosso município e esse jovem vai trabalhar muito mais 

e ao nosso prefeito que está de mãos dadas com o nosso povo, muito obrigado e quero agradecer ao 

nosso prefeito uma caixa d’água para mangueiras e ele falou que já está chegando pois eu sou 

positiva e não gosto de falsidade, gosto de lealdade e sinceridade e era isso que queria falar, muito 

obrigada. 

Solicitou a palavra o vereador Luís André Gomes Salvador e disse: bom dia a todos os presentes, 

saúdo a mesa na presença do presidente Rui Rolim, quero falar aqui nessa tribuna que agradeço a 

todos os vereadores que aprovaram meu requerimento, mais o que me traz hoje aqui é a vinda do 

nosso governador ao nosso município e passou pela nossa comunidade de paixão e viu a nossa 

necessidade e inaugurou o nosso abastecimento de agua, estivemos na orla acompanhando a comitiva 

dele e isso foi de fundamental importância, pois na reunião em Soure tivemos a oportunidade e fazer 

pedidos para que Salvaterra ganhasse e conseguimos asfalto para Condeixa, hospital e etc. eles 

querem reativar o campo agrícola, essas oportunidades nós não podemos perder por isso não podia 
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envolver política naquele momento, mais graças a Deus todos nos vereadores fizemos nosso papel e 

todos se comportaram em frente ao governador e dessa forma fomos felizes com o que ganhamos, 

meu muito obrigado a todos. 

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

falar que todos nos vereadores estão de parabéns pois quem ganha é o povo e o município pois fomos 

muito bem comtemplados com os ganhos ali daquela reunião, e vamos orar muito pelo nosso amigo 

vereador Domingos e sei que ele está feliz por nossas orações. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: meu bom dia a todos e quero 

agradecer ao secretário Ceara que cumpriu com sua palavra lá na nossa comunidade do caldeirão 

onde foi feita a limpeza e a iluminação pública, e quero também agradecer a vinda do nosso 

governador ao nosso município pois foi muito gratificante pois quem ganhou foi o povo e o 

município e todos o trataram bem e fico feliz por isso, todos nós estávamos acompanhando o 

vereador menos o nosso companheiro Domingos que se encontra em um leito de hospital mais sei 

que Deus vai levantar ele daquele leito, e sei que muito ainda vai ser feito pelo nosso governador 

Helder Barbalho pois ele é um cara que tem objetivo de melhorar e muito o nosso Marajó, muito 

obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim Herculano e disse: bom dia a todos os que ainda se 

encontram em nossa casa legislativa e quero dizer que um dos meus deveres desta casa é a garantia 

do contraditório e aproveito para dizer ao nobre vereador rodrigo que eu garanto a você que todas 

vezes que vossa excelência se manifestar contraditoriamente eu vou respeitar pois sei que você 

respeita todos os vereadores desta casa e respeita a presidência, então você tem toda minha garantia 

do contraditório e sei também que você não vem aqui para atacar vereadores ou mesmo o prefeito 

municipal e sei que você não quer atrapalhar nossos trabalhos como acontece com vereador da 

oposição, e isso é triste pois temos que unir forças para alcançar objetivos, o concurso público 

preocupa muito esta casa pois pode ocorrer injustiça aqui mesmo em nossa casa temos funcionários 

que tem 19 anos de serviços prestados mais me preocupo com isso pois sei que uma pessoa como 
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esse nosso funcionário não vai ter condições de se manter pois não tem escolaridade e nem condições 

para se manter, humanamente dizendo eu não posso fazer nada contra um mandato dos promotores 

mais sei e confio em nosso poder executivo e no nosso governo que tudo vai ocorrer bem com nossas 

obras e concurso público municipal, pois lembrando que esse projeto nós vamos ter que aprovar aqui 

nesta casa legislativa  pois caso não estejam de acordo vamos ter que analisar tudo, muito obrigado e 

era isso que eu queria passar a vocês.  

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), 20 de agosto de 2019. 

 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 
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