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ATA de nº 24 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 24 dias do mês de setembro 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 Jose Barbosa Gomes, Edmilson Barbosa Monteiro, Maria 

Noelia Gonsalves, Alam Patrick Barros , prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente justificou 

a falta de dois vereadores(José Roberto e Rodrigo Novaes) pois os mesmos estão tratando de 

assuntos pessoais e pediu ao Senhor vereador Gimino Miranda para ler um trecho da bíblia e após o 

presidente empossou e solicitou o vereador Jorge Hilson Leite da Cruz a fazer o juramento de 

acordo com o Art.59, parágrafo 2 da lei orgânica do município de Salvaterra, e os artigos 89, 

parágrafo 1º  e 92 e seus parágrafos, e tomar posse do titular Domingos Júlio Miranda de 

Vasconcelos, falecido em 31 de agosto de 2019. 

colocou a palavra à disposição aos Srs. Vereadores e vereadoras pelo tempo de Cinco min para 

passarem à mesa seus respectivos trabalhos. 

O vereador Carlos Augusto da Silva Angelim fez um requerimento verbal em conjunto com os 11 

vereadores a ARCOM solicitando navios para o transporte Câmara/Belém. 

O vereador Gimino Miranda fez um requerimento verbal solicitando a reforma da escola mãe de 

Deus e título de cidadão salvaterrense a um pastor. 

O vereador Alam Patrick Barros fez dois requerimentos verbal onde um trata da reforma do porto do 

Guajará e o outro sobre a retirada do navio para coloca apenas as lanchas. 

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

matéria.  

Não há matéria. 
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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 Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: bom dia a todos os 

presentes e gostaria de fala da escola de mãe de Deus e escutamos funcionários e os pais daqueles 

alunos e vamos tentar amenizar o sofrimento daquele povo e estamos aguardando ser aprovado, mais 

vamos estar junto com o prefeito para agilizar o mais rápido possível, e falar também do título de 

cidadão a um pastor e duas mulheres que estão fazendo um excelente trabalho de evangelização e 

merece esse reconhecimento, muito obrigado. 

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

falar do primeiro requerimento verbal visa a recuperação da ponte do porto Guajará e essa é a 

terceira vez que faço essa reinvindicação pois esse porto está abandonado e espero que o prefeito 

responda, e o apoio do TFD pois a ARCOM e MP de retirar os navios por mau uso do transporte e 

isso é um absurdo mais agradeço ao apoio e parabenizo os prefeitos que estão nessa luta, meu muito 

obrigado. 

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

gostaria de falar de meu requerimento verbal, e falar desse requerimento em conjunto e mandar para 

a ARCOM pois temos que nos unir ao prefeito para brigar pelo nosso povo de nosso município, e a 

união faz a força e eu acredito na presença dos três prefeitos dos três municípios e a presença da 

promotora, e eu acredito que esse oficio vai melhora e muito nosso transporte, muito obrigado a 

todos. 

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: 
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Requerimento verbal do vereador Alam Patrick Barros (aprovado) 

Requerimento verbal do vereador Gimino Miranda de Vasconcelos (aprovado) 

Requerimento Verbal do vereador Carlos Augusto (aprovado) 

Em aprovação projetos de lei de nº03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 32, 

38, 42 e 44/2019, títulos de terra (todos os projetos 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 Alam Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos os presentes e 

volto nessa segunda parte da ordem do dia para falar e parabenizar o nobre vereador Tico e deixar 

minha mensagem para que ele possa ser bem recebido e que tenha o pleno direito em seu mandato e 

que venha trazer fibra e coragem em prol do povo e que venha somar com todos os outros 

vereadores, e a vila de condeixas é de onde vai a maior renda do município pois a agricultura naquela 

localidade é rica e eu venho lutado com o prefeito a três anos para que nomeie um secretário de 

agricultura  e ele fala que não precisa de um secretário de agricultura e eu queria que ele entendesse 

isso e que nós precisamos sim de um secretário para poder atender as nossas comunidades e povo de 

nosso município, temos várias secretarias ociosas como a secretaria de turismo que ao meu ver deixa 

a desejar e eu vou lutar sim com o prefeito até o ultimo dia de mandato para reivindicar as coisas de 

nosso município, então vereador Tico venha fazer essa luta em prol do nosso povo e da sua 

comunidade de condeixas, aqui nessa casa eu acabei descobrindo mais uma irregularidade com o 

dinheiro público pois fui ao TCM para fazer a investigação pois as contas desta casa estão em atraso 

pois o patronal não está pago e eu me pergunto senhor presidente cadê esse dinheiro?, e já foi 

aprovado aqui para ele mostra o extrato de pagamento mais não mostrou e encerro meu 

pronunciamento, muito obrigado a todos os presentes. 
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Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: meu bom dia a todos os 

presentes, e dizer ao vereador Igor Barros, não venha coloca palavras na minha boca pois eu vim a 

vereador eleito pelo povo, então cada um aqui da seu voto de acordo com o que acha melhor então 

não venha querer manda ou falar as coisas que não convém a mim e eu sempre levantei a foz pelo 

povo do nosso município, e os cargos de confiança são de poder do executivo então quem sou eu que 

vai mandar o prefeito eleger um secretário, eu nunca fui contra um secretário de agricultura mais não 

posso eleger um sem ter poder como o executivo tem e o prefeito nunca disse um não para mim e 

sempre me ajudaram, e eu sou a favor do povo e dos agricultores, meu muito obrigado a todos os 

presentes. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: meu bom dia a todos presentes nesta casa 

legislativa, e não poderia de deixar de vim aqui nesta tribuna e dizer ao nosso amigo Jorge Huilson 

que tenha compromisso com o povo de nosso município não só com o povo de sua vila e saiba que 

tem o apoio de nos vereadores para auxiliar você em que precisar, e um vereador aqui falou tanto do 

prefeito mais nós somos todos atendidos por eles e vejo que você tem que para mais no município 

para saber o que se passa e trabalhar mais e parar receber seu salário digno, deixe de estar 

perseguindo e faça seu trabalho, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto Angelim e disse: parabenizo o vereador Tico e que 

você exerça seu cargo com confiança e poder pois não é fácil e saiba que tem nosso apoio para o que 

precisar e condeixas tem seu representante parabéns, mais quero dizer que agradeço a Deus pelo meu 

mandato e nós conseguimos contempla a vila de monsarás com uma ambulância e o meu trabalho 

não é só fiscalizar ais luta pelo nosso povo, como eu fui em Belém com o nosso deputado para trazer 

ações sociais para retirar carteira de identidade e trabalho, e vamos trazer mais ambulâncias que vai 

atender as vilas quilombolas e este é o meu trabalho, trazer benefício para o povo do nosso 

município, e eu já conversei com os deputados para que nós conseguimos trazer novos cursos para as 

universidades, sabemos que nossos agricultores precisam de um secretário mais se fomos esperar só 

pelo poder executivo não estaríamos fazendo nada e eu busquei através dos deputados então vamos 

lutar vamos buscar, meu bom dia a todos. 
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Solicitou a palavra o vereador Noelia Gonçalves e disse: bom dia a todos os presentes, e quero 

dizer que hoje nos estamos recebendo o nosso novo vereador e que seja bem-vindo, meu bom dia a 

todos. 

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

agradecer a Deus por ter dado oportunidade por mais esse dia, e dizer ao companheiro Tico seja 

bem-vindo e eu confio no seu trabalho pois somos muito cobrados aqui nesta casa, mais sei que você 

exercera um excelente trabalho, meu muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Jorge Hilson e disse: meu bom dia a todos os presentes e gostaria 

de agradecer a Deus por esta oportunidade que está me dando e as pessoas que votaram e mim e 

confiaram, e vou representa não só minha comunidade como também nosso município e peço ao 

apoio de todos para que eu aprenda a exerce este cargo pois estou começando e tudo tem um começo 

nessa vida e agradeço a todos os que vieram. 

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), 1 de outubro de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                     


