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ATA de nº 25 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Ao 01 dia do mês de outubro de 2019, às 09h40min responderam presentes os seguintes vereadores: 

o Presidente Excelentíssimo Sr. Rui Rolim Herculano da Silva, 1º secretário vereador Carlos 

Augusto da Silva Angelim, 2°secretário vereador Maria Noelia Gonsalves, José Roberto da Silva 

Angelim, Rodrigo Salgado Novaes, Jorge Wilson da Cruz, Alam Patrick Barros , prosseguindo com 

a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Carlos Augusto para ler um trecho da bíblia 

e após o presidente 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 e repassou a mesa seus requerimentos de nº58 e 60 

Solicitou a palavra o vereador Jorge Wilson e repassou seu requerimento à mesa. 

O vereador Rodrigo Novaes fez dois requerimentos verbais de nº61 e 62 

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e repassou a mesa seu requerimento. 

O presidente passou para o grande expediente 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 Alam Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos os presentes e 

venho defender meu requerimento e todos nós sabemos da responsabilidade da iluminação pública e 

sabemos que é feito o repasse a Celpa para manutenção dessa iluminação, e durante eu estar nesta 

casa nunca vi o prefeito responder a um requerimento e novamente o prefeito vem pedindo o cheque 
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em branco para esta casa, então precisamos de um caráter mais político e precisamos da iluminação 

pública funcionando na Foz do rio, pois é por lá que todos chegam e sai de nosso município e 

aguardo a aprovação de todos para o meu requerimento, muito obrigado. 

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

e venho aqui defender meus dois requerimentos pois a comunidade de caldeirão vem enfrentando um 

grande problema em relação a caixa d’água que está quase caindo e o outro eu venho pedindo a 

revitalização de nossas ruas pois no inverno passado nos passamos muitas dificuldades e nós 

esperamos não passar por isso no próximo inverno e contamos com a colaboração de todos e do 

poder executivo, muito obrigado a todos. 

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

gostaria de falar de meu requerimento pois sabemos a importância dos requerimentos e da 

preocupação de todos os vereadores pois nós sabemos da situação da terraplanagem de nossas 

vicinais e o inverno passado foi forte e muitos agricultores ficaram prejudicados sem poder sai de sua 

roça com os caminhões, então nos vemos a necessidade e temos que reunir com o poder executivo 

senão não teremos êxito para conclusão desses serviços, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Jorge Wilson e disse: meu bom dia a todos e venho aqui defender 

meu primeiro requerimento pois como todos nós sabemos a vila de Condeixa está precária com o 

mato alto, iluminação pública prejudicada, vicinais comprometidas e limpeza do cemitério, então 

vejo que nossa comunidade precisa ser olhada com mais carinho, não só a nossa mais como todas as 

outras de nosso município de Salvaterra, peço a colaboração de todos vocês para aprovarem esse 

requerimento e ao poder executivo que execute o serviço, muito obrigado a todos.  

 

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

Não houve discursão.  
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O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

Requerimento verbal do vereador Rodrigo Salgado Novaes de nº 61 e 62/2019(aprovado) 

Requerimento do vereador Carlos Augusto da Silva Angelim de nº 58 e 60/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Alam Patrick Barros de nº 59/2019 (aprovado) 

Requerimento do vereador Jorge Wilson de nº 57/2019 (aprovado) 

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: bom dia a todos os presentes, o motivo ada 

minha vinda a essa tribuna são três motivos e o primeiro e principal é o projeto de lei a LOA esse é o 

mais importante pois trata-se do dinheiro de todos e quando essa lei Municipal sai eu gosto de mostra 

para todos o quanto vai ser votado para cada um e já começa com um valor alto de mais de sessenta 

milhões de reais, essa emenda da poder ao legislativo e o papel do vereador aqui é fiscalizar o 

dinheiro do povo para que quadrilhas não roubem o dinheiro e eu como vereador desta casa não 

posso fechar meus olhos e não fiscalizar, o presidente desta casa está em debito com o pagamento 

dos encargos patronais, e quem paga a dividida da patronal é a prefeitura caso esta casa não pague, 

mais quem paga mesmo é o povo, precisamos de parlamentar que enfrente o sistema, pois desde o 

começo eu falo isso aqui, desde o meu primeiro dia falo que temos que fiscalizar pois quem fica 

prejudicado é o povo, a casa me pede união, mais eu não sou do lado contrário eu apenas quero fazer 

o certo pois quem sofre é o povo, nesta casa nunca atrasou o salário, mais ai fora o povo sofre com 

mais de mês sem receber seu salário, nós não temos nenhum matadouro para abater nossos animais e 

temos que atravessar para o município vizinho para poder fazer o abate, isso é arrecadação mais para 

Soure, aqui em Salvaterra o poder executivo esta com mais de seis anos de mandato e o matadouro 

fechou ai ele vem falar que é culpa do prefeito passado, isso não pode acontecer, será que durante 

todos esses anos ele ainda não conseguiu organizar este município, nosso município não tem 
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secretário de agricultura pois o prefeito falou que não tem necessidade de se ter um secretário e que é 

cargo de confiança e ele coloca se quiser um secretário, nesse final de semana vieram vários 

agricultores atrás de caminhão para transporta seus produtos colhidos e isso se tive o secretario já 

tinha sido resolvido ou ele estaria resolvendo, e falar um pouco das vicinais como os vereadores já 

falaram aqui o inverno tá chegando e não foi feito nada ainda e quem sofre é o povo, o turista chega 

aqui em julho e fica feliz pois tem show e diversão, mais ele não sabe a realidade das escolas, do 

hospital e do nosso transporte, pessoas vieram a óbito por complicação hospitalar e não teve como 

ajudar pois o hospital não tem suporte e nem condições de atender pessoas com gravidade, então eu 

vim aqui nesta tribuna para colocar pontos onde vejo a necessidade de fazer alguma coisa para 

resolver, eu tenho coragem de sustentar o que eu falo aqui nesta tribuna e sempre vou lutar pelo 

povo, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva Angelim e disse: bom dia ao povo presente 

em nossa casa legislativa, eu não pode estar na posse do nosso amigo vereador tico, e desejo tudo de 

bom para você e sua vida e que possa ter sabedoria nesse resto de mandado que Deus lhe deu, eu 

gostaria de dizer que nesse final de semana teve a festa do festival do peixe em agua boa, e lá 

naquele momento mais de cinco mil pessoas prestigiaram aquele festejo e muitas pessoas ganharam 

dinheiro, então eu vejo que uma festa gera emprego e renda e cada município tem sua arrecadação 

não podemos comparar cidades ou municípios, temos vilas que exporta peixe, abacaxi então cada 

vila tem sua arrecadação, ai eu não posso aqui falar do gestor municipal que é festeiro, mais a festa 

de carnaval, de julho e final de ano a os círios em geral, gera muitos empregos e renda para o povo, o 

vereador Igor barros está certo quando fala em nomear o secretário de agricultura, mais quem sou eu 

para mandar no prefeito municipal quando ele fala que é cargo de confiança e quem nomeia é ele, 

então não posso tomar esse mérito do prefeito, falo a todos aqui não temos cientista político e todos 

somos iguais e fazer política cada um faz de sua forma, muito obrigado a todos. 

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

presentes, quero aqui agradecer ao nosso Deus maravilhoso por mais esse folego de vida e por mais 

essa oportunidade, o nosso povo tem o direito de vim aqui reivindicar a melhoria para o nosso 
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município e fazer suas críticas construtivas para que possamos juntos fazer a mudança em nosso 

município, eu sei que a minha função aqui nessa casa é legislar e fiscalizar, mais eu não posso fazer  

só isso, eu tenho que buscar e lutar pelo povo do nosso município, tivemos duas oportunidades junto 

ao nosso governador do estado e na hora que estávamos sentados ao lado dele falamos do matadouro 

e ele falou que o matadouro de Soure iria ser ampliado e vai atender os município de Soure, 

Salvaterra e cachoeira do Arari, e o local onde era o matadouro não pode ser mais feito nada, e fiz 

outra pergunta ao governador se tinha possibilidade de instalar uma caixa econômica em nosso 

município, e ele disse estar resolvido pois o Banpará vai pagar os benefícios para o povo, nós 

precisamos do secretário de agricultura mais a própria lei ampara o prefeito e ele coloca se quiser 

pois é cargo de confiança, ai eu vou correr atrás de  uma coisa que sei que não vai ter solução se o 

próprio prefeito não resolve, e eu só tenho a gradecer por essa oportunidade muito obrigado a todos. 

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

nossa sessão, eu gostaria de falar ao vereador eu me sucedeu que falou com propriedade e esclareceu 

muita coisa, muito obrigado, e falar da patronal, os municípios estão quebrados pois a reforma da 

previdência que excluir esses impostos pois é um valor muito alto de 21% do valor da folha de 

pagamento da câmara, imagina a forma de pagamento de mais de um milhão de reais, quanto será 

vinte e um por cento da patronal para pagar , então não quero entrar no mérito de prefeituras 

passadas ou atuais e dizer que a patronal de vocês esta recolhida e em dias, o advogado, contador e 

controlador interno, nós não estávamos pagando pois eles jogam o valor na folha e fica mito alto, e o 

vereador aqui nesta casa tenta bagunçar. Pois quando eu falo que você é fraco mais é politicamente 

pois você tenta fazer coisas perseguindo pessoas não vejo você querer trabalhar pelo povo ou em 

beneficio, você vive no gabinete da promotora que é uma excelente pessoa levando a ela coisas 

desnecessárias, então era isso que queria falar, peço a todos união e que possamos trabalhar melhor 

em prol do nosso município e do nosso povo, muito obrigado a todos por essa oportunidade.   

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. 
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Salvaterra (PA), 08 de outubro de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                     


