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ATA de nº 03 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 17 dias do mês de março de 2020, 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 Carlos Augusto da 

Silva Angelim, José Roberto da Silva Angelim, Edvaldo Jose Barbosa Gomes, Edmilson 

Barbosa Monteiro, Alam Patrick Barros, Rodrigo Salgado Novaes, prosseguindo com a 

reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Carlos Augusto da Silva Angelim 

para ler um trecho da bíblia e após 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 Luís André Gomes Salvador e disse: bom dia a todos 

os presentes e repasso a mesa o requerimento de minha autoria. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva Angelim e disse: repasso a 

mesa meu requerimento em caráter de urgente, urgentíssimo e nos meus 5 minutos faço a 

devida defesa do mesmo. 

O presidente passou para o grande expediente pediu ao 1° secretário para 

fazer a leitura da matéria.  

Foi encaminhado à comissão de finanças e orçamentos as contas do ex gestor 

municipal no período de 2010 

Encaminho a comissão de educação o projeto de Lei que altera o dispositivo que 

trata do regime Jurídico  
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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 José Roberto e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e entramos com requerimento pedindo que o secretário de saúde possa olhar 

com um pouco mais de responsabilidade com nossos postos de saúde, falta 

medicamentos e materiais de curativo sem poder ser atendido, então solicito que o senhor 

secretario melhore a saúde nos nossos postos, melhora do hospital e precisamos de mais 

funcionários pois o sistema está precário e recebemos recursos para acontecer todas 

essas melhorias, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Luís André Gomes Salvador e disse: meu bom dia a 

todos os presentes e venho aqui defender meu requerimento que trata da iluminação 

pública na comunidade do tartarugão, os postes já estão no lugar mais falta as luminárias, 

muito obrigado. 

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

presentes e gostaria de dar entrada mesmo que não vá para pauta do dia, o projeto de lei 

de minha autoria, dispõem sobre a denominação de logradouros públicos, praia do 

pinheirinho, seria uma cinge-la homenagem ao saudoso Pinheiro Gurgel. 

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

matéria em pauta. 

Requerimento em discussão do vereador Luís André Gomes Salvador: O vereador 

Alam Patrick Barros se pronunciou parabenizando o vereador Luís André pelo seu 

requerimento. 

 Requerimento em discussão do vereador Alam Patrick Barros: o vereador Carlos 

Augusto parabenizou pelo requerimento e falo também na questão de o gestor municipal 
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colocar o nome do Sr. Pinheiro em uma obra bem significante para o município para 

sempre ser lembrado. 

 Requerimento em discussão do vereador José Roberto da Silva Angelim: o vereador 

Alam Patrick Barros parabenizou o requerimento, é quase inevitável não discutir esse 

requerimento pois a saúde encontrasse em estado de calamidade pública, pois não vemos 

esforços para melhorias e agradeço ao gestor de Soure que atende o povo de nosso 

município. 

O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

Requerimento de nº01/2020 do vereador Carlos Augusto (APROVADO)  

Requerimento de nº02/2020 do vereador Alam Patrick Barros (APROVADO) 

Requerimento de nº03/2020 do vereador Luís André Gomes Salvador (APROVADO) 

 Requerimento de nº04/2020 do vereador José Roberto 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: meu bom 

dia a todos os presentes e gostaria de agradecer ao nosso Deus maravilhoso por mais 

esse dia que nos proporcionou de estar aqui trabalhando e dizer que todas as coisas 

positivas venham acontecer em nosso município, foram aprovados vários requerimentos e 

espero que todos sejam atendidos pelo nosso gestor pois todos são muito importante tanto 

na área da saúde quanto em infraestrutura e peço a Deus que venhamos conseguir pelo 

menos inaugura as UBS pois é para o povo e eles esperam por isso pois pagam seus 

impostos e o povo vê que esse dinheiro não está retornando da mesma forma que está 
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indo para os cofres públicos e estamos lutando juntos ao deputado federal Cassio Andrade 

onde o mesmo disponibilizou uma emenda de trezentos mil reais (R$300.000,00) para 

compra de ambulâncias e sei que Deus me colocou nesse posto que estou hoje para lutar 

pelo nosso povo e estou cumprimento com minhas metas na qual contribuo com trabalho 

para nosso município e comunidades e quem agradece é o povo e sei que as pessoas que 

moram no espaço rural são as mais necessitadas pelo fato da distância muita das vezes 

ser um obstáculo, lembrando que conseguimos entrega uma ambulância para a 

comunidade de Monsarás e sei que ela atende as comunidades mais próximas também e 

tendo mais ambulâncias o nosso povo será mais bem atendido e esperamos que nosso 

secretário de saúde tome as devidas providencias em relação a compra das ambulâncias 

pois eu já fiz  o meu papel que foi de conseguir a emenda agora os tramites não passam 

mais pelas minhas mãos, mais creio que tudo dará certo, muito obrigado a todos. 

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

parabenizo a todos os vereadores pelos seus requerimentos, agradeço a Deus pela ação 

cidadania feita em comunidade da passagem grande na qual foi emitida 350 identidades, e 

relacionado ao ano eleitoral temos que ter muito planejamento e discernimento e o povo 

escolheu meus nobres amigos vereadores, esperemos que o povo tenha uma visão 

diferenciada de uma nova política no Brasil, e cada um aqui faz sua política e acabei de 

receber um pedido de credito suplementar do prefeito em relação ao royalties do pre-sal e 

para o prefeito fazer uso desse dinheiro tem que passar por esta casa, e solicita quatro 

centos mil para obras(400.00,00), trezentos e vinte e cinco mil (325.000,00)para pagar 

dívidas e creio que seja para pagar dívidas previdenciárias, acho vergonhoso aprovar um 

valor desses, temos tantas prioridades como o matadouro e querer esse valor para pagar 

dívidas é complicado, temos que lutar por uma Salvaterra  melhor e brigar por isso pois  o 

nosso povo merece, muito obrigado a todos. 
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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), 31 de março de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


