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ATA de nº 34 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 03 dias do mês de dezembro 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 Edmilson Barbosa Monteiro, José Roberto 

da Silva Angelim, , Edvaldo José Barbosa Gomes, Rodrigo Salgado Novaes, , Alam Patrick Barros, 

Jorge Wilson Leite da Cruz, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor 

vereador Edmilson Barbosa Monteiro 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. 

O Vereador Carlos Augusto da Silva Angelim repassou seu requerimento a mesa em conjunto 

de nº69/2019 

O Vereador Alam Patrick Barros repassou seu requerimento à mesa 

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

os presentes e gostaria de agradecer ao nosso Deus maravilhoso por mais esse dia, o nosso 

requerimento em conjunto solicita a mudança do horário de nossas sessões, pois vimos que está 

tendo dificuldade em relação aos vereadores de comparecer e passando para as 19:00 horas, 
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vimos que fica mais viável para todos estarem aqui nesta casa e podermos trabalhar, muito 

obrigado. 

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

gostaria de falar o atual projeto da lei orgânica apresentado por este nobre vereador vem 

fortalecer o vínculo de união com o legislativo e isso vai melhorar o repasse para esta casa, e eu 

preocupado com a situação desse repasse vi que não teríamos dificuldades de aprovar pois já 

tínhamos conversados e discutidos e isso vai da mais credibilidade aos nossos trabalhos, 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. 

Oficio de nº82/2019, Salvaterra 07 de agosto de 2019, ilustríssimo vereador Rui Rolim 

Herculano da Silva presidente da Câmara de vereadores. Senhor presidente, honra em 

cumprimentá-lo e encaminho em anexo o projeto de lei de nº46/2019, que trata de 

restruturação do plano de cargos e salários da prefeitura de Salvaterra em âmbito 

administrativo, requerendo ainda que o mesmo tramite em caráter de urgência 

urgentíssima, senhor sendo o que temos para o momento e renovamos nossos votos de 

estima e consideração, Ângelo Pedro nunes de Miranda procurador do município. 

Oficio de nº084/2019, Salvaterra 02 de dezembro de 2019, excelentíssimo senhor vereador 

Rui Rolim Herculano da Silva presidente da Câmara municipal de Salvaterra. Honrado em 

cumprimentá-lo, encaminho de ordem do prefeito o anexo o projeto de lei nº096/2019, que 

trata da implantação do plano de cargos carreira e remuneração dos servidores da 

educação do município de Salvaterra, requerendo ainda que o mesmo tramite em caráter 

de urgência urgentíssima. Sendo o que temos para o momento, renovo votos de estima e 

consideração. Ângelo Pedro Nunes de Miranda, procurador do município. 
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Requerimento de nº070/2019 do vereador Alam Patrick Barros (APROVADO) 

Requerimento em conjunto de nº069/2019 do vereador Carlos Augusto da silva Angelim 

(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 Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: bom dia a todos os 

presentes e venho nessa segunda parte agradecer primeiramente ao nosso Deus maravilhoso 

por mais este dia, e venho falar um pouco do nosso trabalho e o que estamos fazendo pelo nosso 

município, estamos trabalhando nas vicinais que já estavam impossível de trafegar e isso me 

deixa muito preocupado, mais graças a Deus conseguimos e estamos fazendo e o nosso prefeito 

sempre me acalmando e falando, calma que nós vamos fazer o serviço, mais agradeço e muito 

pois já iniciamos o serviço na passagem grande e outras comunidades, e nos vimos a felicidade 

de cada morador quando viu o trabalho acontecendo, eu quero aqui falar também do concurso 

que será realizado em nosso município, pois o que me preocupa é os funcionários com mais de 

vinte anos de serviços prestados e nós sabemos que esses não tem conhecimento ou 

escolaridade para realizar tal concurso, e gostaria de saber se temos como efetivar essas 

pessoas, pois tem muitos anos de serviços prestados, temos que verificar essas situações para 

que possamos resolver da melhor forma possível, e essas é a minha posição, muito obrigado a 

todos. 

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

de falar que convoque nosso procurador geral do município e possamos nos reunir para 

tratarmos desse assunto e esclarecermos tudo certo e da melhor forma possível, para 

elaborarmos o parecer de todas as comissões. 
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Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva angelim e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e gostaria de falar nesta tribuna para enviarmos um voto pêsames aos familiares de 

nosso amigo Rodrigo, hoje nossa comissão recebe o parecer sobre o concurso público e vamos 

chamar os professores e todo o pessoal que esteja interessado, e sabemos que temos que dá uma 

atenção melhor ao salário dos professores e todos os outros servidores, temos que discutir e 

vota da melhor forma, pois somos representantes do povo do nosso município, e eles nos dão a 

oportunidade de votar  para este concurso público e sei que vamos decidir tudo no seu devido 

tempo, e dizer que o círio de nosso município está próximo e que vamos pedir a interseção dela 

para nos ajudar em nossos trabalhos, 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), 10 de dezembro de 2019. 

                                                __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                     


