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ATA de nº 32 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 19 dias do mês de novembro 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 José Barbosa Gomes, Edmilson Barbosa Monteiro, Alam 

Patrick Barros, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente 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 Carlos Augusto da Silva Angelim e repassou o requerimento de 

nº64/2019 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e repassou a mesa seu requerimento verbal, 

solicitando melhora das ruas 6º e 7º de nosso município, devido está chegando o círio local. 

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

verbal, solicitando a recuperação do trapiche de Condeixa e reparo da iluminação pública da 

comunidade de Deus ajude e o apoio com caminhão programado para os agricultores. 

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

presentes e quero agradecer ao nosso Deus maravilhoso por mais essa oportunidade, eu dou 

entrada nesse requerimento pela segunda vez, pedindo iluminação pública pois não é justo esse 

povo pagar essa taxa da iluminação e não ter acesso, e a um tempo atrás pedimos revisão da 

iluminação pública da comunidade de chácara e peço que seja encaminhado esse requerimento 

também a secretaria de transporte, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: venho aqui defender meu 

requerimento feito verbalmente e pedir a todos os vereadores que aprovem nosso 

requerimento, e eu acredito que nosso município tem total condições para recuperar essas ruas 

até o círio, muito obrigado. 

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

e venho aqui defender meus requerimentos e falar a comunidade de Condeixa na questão da 

iluminação pública, pois o que estamos vendo aqui é uma falta de respeito com o poder 

legislativo e a falta de compromisso do poder executivo, pois não é só meu requerimento que 

solicita iluminação pública, os vereadores cansaram de fazer requerimento solicitando 

iluminação pública, precisamos também de um apoio logístico para nossos agricultores, pois 

nem secretário de agricultura nós temos aqui para responder essas perguntas e nossos 

agricultores precisam pois a maior parte de nossa economia gira em torno da agricultura com 

a plantação de abacaxi, é vergonhoso um agricultor chega pra mim e cobrar sendo que nem 

secretario nós temos, ai vamos até o prefeito e não e resolvido nada, então vamos luta juntos 

pela classe desses agricultores pois esses agricultores não procuram só eu como vereador, mais 

sei que todos vocês, meu muito obrigado. 

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

Não houve discussão da matéria. 

O PRESIDENTE COLOCOU EM VOTAÇÃO OS DOCUMENTOS LIDOS A SEGUIR. 
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Requerimento de nº064/2019 do vereador Carlos Augusto da Silva Angelim. (APROVADO) 

Requerimento de nº065/2019 do vereador Edvaldo Barbosa. (APROVADO) 

Requerimento de nº066, 067, 068/2019 d0 vereador Alam Patrick Barros (APROVADO) 

Projeto de lei de números 13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 

41, 43 e 45, aprovados todos os projetos de lei. 

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 e 

agradeço a Deus por mais essa oportunidade na qual vem nos dando, e estou um pouco triste 

pois vejo que cada sessão que se passa os lugares estão vazios e um projeto de grande 

importância precisamos de seis vereadores para poder dar continuidade na sessão e nossa 

sessão ocorre apenas uma vez por semana para votarmos e discutimos nossos trabalhos de 

nosso município, e gostaria de falar com o nosso advogado a possibilidade de mudar o horário 

da sessão para a noite pois vejo que assim seria melhor, pois todos cumpririam com suas 

obrigações diária durante o dia e a noite faríamos nossa sessão, pois temos que colocar todos 

nossos vereadores em nossa casa legislativa, e temos que entrar em uma reunião definirmos 

esses detalhes e sei que vamos resolver da melhor forma possível, eu vim aqui também reclama 

do meu requerimento na questão da iluminação da comunidade de chácara que já faz um 

tempo e até hoje ainda não foi feito e vou procura o prefeito para saber o que está acontecendo, 

e eu agradeço a todos por mais essa oportunidade. 

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

agradecer a Deus por mais essa oportunidade e elogiar o vereador Carlos Augusto com sua 

proposta de passa sessão para anoite e agradecer pelos trabalhos feitos em nosso município, 

pois vejo que nossos requerimentos estão sendo atendidos, mais ainda tem muitas vicinais para 
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serem feitos os trabalhos mais creio em Deus que tudo será resolvido, meu muito obrigado 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. 

 

 

Salvaterra (PA), 03 de dezembro de 2019. 

                                                __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                     


