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ATA de nº 26 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 08 dias 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 

Gimino Miranda de Vasconcelos, 2°secretário vereador Carlos Augusto da Silva Angelim, Edvaldo 

Barbosa, Edmilson Barbosa Monteiro, Rodrigo Salgado Novaes, Jorge Wilson da Cruz, Alam Patrick 

Barros, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente justificou a falta dos vereadores Jose 

Roberto da Silva Angelim, Luís André Gomes Salvador, Maria Noelia Gonçalves e pediu ao Senhor 

vereador Gimino Miranda de Vasconcelos 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 Alam Patrick Barros e repassou a mesa seu requerimento verbal 

em caráter de urgência. 

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 

Não ouve vereadores a se pronunciar. 

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 do vereador Alam Patrick Barros de nº 063/2019 em caráter de urgência 

(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 Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: bons dias a todos os 

presentes vêm até está tribuna para falar da comunidade boa vista que tem três membros e essa 

comunidade precisa de uma atenção pois haverá os jogos naquele local e estaremos em reunião com 

alguns representantes daquela comunidade, nos sempre estamos em contato com o senhor Medeiros, 

na qual já até entrou em contato comigo para mandar a máquina para fazer uma limpeza nessa 

comunidade e  segundo o prefeito na quarta feira dia 09/10 a patrol estará indo até lá para fazer essa 

limpeza, e era isso que eu gostaria de falar e dizer que estamos à disposição do povo, meu 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, venho até aqui falar do nosso trabalho pois aqui aprovamos os requerimentos e 

sabemos que tem muito serviço para fazer nas vicinais e o tempo é curto, pois as chuvas estão 

chegando e logo ficara intransitável essas vicinais e quem sofre é o povo, e peço a todos os 

vereadores que atuam em suas comunidades busquem a prefeitura e juntos para lutarmos a favor do 

benefício do nosso município e do povo, sabemos que o prefeito está passando por situações 

complicadas mais vamos lutar para que tudo seja sanado, e hoje eu digo que as vicinais é prioridade 

para cada um de nós, e verificar junto ao prefeito se conseguimos adiantar esses serviços nas vicinais 

com a empresa que está licitada para essas obras, pois se está não está fazendo vamos contratar outra 

empresa para liberar maquinas e começar logo esses serviços e eu creio que será resolvido, e era isso 

que queria passar e dizer ao nosso povo que estamos sempre com vocês lutando, meu muito obrigado 

a todos. 
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Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros: bom dia a todos os presentes, venho até esta 

tribuna nos meus vinte minutos defender meu requerimento onde solicito o reparo da iluminação 

pública da comunidade de Deus me Ajude e espero contar com a solidariedade do poder executivo e 

o meu assunto em debate dos amigos vereadores, todos nós estamos preocupados com nossas 

vicinais, eu dou opinião aqui nesta e dizem que sou pessimista mais não sou realista, e toda crise de 

uma gestão e por falta de planejamento e falo que ele é um fracassado em gestão o nosso prefeito 

pois a população rejeitou o prefeito na votação e ele ganhou na maioria dos votos, e quando eu citei 

aqui que as comunidades vão ficar isoladas do centro pois cada inverno que se passa as vicinais 

ficam piores e isso acontece ano após anos, não adianta raspa as ruas pois isso só prejudica, isso é 

uma tragédia anunciada por falta de planejamento da gestão, ouve o bloqueio do FPM e isso vai 

trazer calamidade financeira para nosso município, tem fornecedores sem receber até hoje do 

município, o gestor dessa casa deixou de recolher o encargo patronal e quem paga é a prefeitura, fui 

ao TCM e encontrei mais dividas, e isso para os futuros gestores são dívidas acumuladas, a folha de 

pagamento desta são salários mais tributos, e não são pagos os encargos, esta casa recebe mais de 

cem mil reais por mês e não consegue pagar seus encargos, eu não acredito nisso, e falo aqui com 

propriedade pois esse é meu dever como vereador, fiscalizar, fica aqui a minha indignação com o 

meu recado, pois essa falta de transparência me incomoda, então fica aqui as minhas palavras e o 

meu 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. Não havendo 

vereadores e vereadoras a se pronunciarem, dou por encerrada a presente sessão. 

Salvaterra (PA), 15 de outubro de 2019. 

                                                __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                     


