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ATA de nº 05 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 31 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 Gimino Miranda de 

Vasconcelos, Carlos Augusto da Silva Angelim, José Roberto da Silva Angelim, Edvaldo 

Jose Barbosa Gomes, Edmilson Barbosa Monteiro, Alam Patrick Barros, Jorge Wilson 

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

Gimino Miranda de Vasconcelos 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 Alam Patrick Barros e disse: bom dia a todos os 

presentes e repasso a mesa uma emenda modificativa sobre o projeto de Lei. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: repasso a mesa o parecer 

da comissão de finanças e orçamento sobre o projeto de lei. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: repasso a 

mesa requerimento de nº05/2020. 

Solicitou a palavra o vereador o vereador Jorge Wilson e disse: repasso a mesa o 

parecer de lei de nº042 comissão, justiça e redação final. 

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

fazer a leitura da matéria.  

Não há matéria. 
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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 Alam Patrick Barros e disse: meu bom dia a todos os 

presentes, mais uma vez fui atropelado pela arbitrariedade de um vereador presidente e o 

apoio do vereador Carlos Augusto, eu fiquei decepcionado por saber que a sessão do dia 

24 03 2020 foi cancelada, pois os vereadores se reuniram na segunda feira a noite e 

tomaram essa decisão e eu não fui comunicado por nenhum meio de comunicação, vim da 

entrada nessa emenda em prol da saúde do município, onde temos setecentos e vinte e 

cinco mil reais(R$ 725.000,00) da sessão onerosa do pré-sal, onde o prefeito pede que 

seja destinado a pagar trezentos e vinte e cinco mil(325.000,00) de dívidas previdenciárias, 

sendo que a maior parte dessa dívida foi contraída pela gestão atual, inclusive o presidente 

desta casa foi denunciado por mim no MP e no TCM por não recolhimento da patronal, 

isso quer dizer que eu vou ter que pagar dívida do presidente desta casa por obrigações 

não cumpridas, senhor presidente eu não sou ladrão do povo e sim estou em prol do povo 

ao contrário de vossa excelência que recebeu o duo decimo e não pagou a patronal e se 

fosse eu teria vergonha de não pagar uma contribuição obrigatória, agora o dinheiro que 

era pra ser utilizado na saúde vamos ter que pagar dívidas previdenciárias, além do mas a 

emenda não é intempestiva pois estava sem trabalho está casa e agradeço o vereador 

André e vereador Gimino que foram a favor da emenda, já os demais vereadores foram 

contra a aprovação, volto na segunda parte da ordem do dia. 

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

de falar ao vereador Alam Patrick que você seja homem de falar na tribuna e escutar na 

sua mesa, pois chamar de ladrão seus companheiros isso não se faz, isso não é papel de 

parlamentar e gostaria de falar ao senhor presidente desta casa que está gravado o 

vereador Alam Patrick chamando vossa excelência de ladrão, o parecer foi dado pela 
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comissão e acredito em Deus que o prefeito tem a melhor intenção possível para utilizar 

essa verba. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: bom dia a todos os presentes 

e vou defender primeiramente o meu requerimento na qual solicito que seja feita uma nova 

ponte na vila de pingo d’água, pois a mesma se encontra em precária situação. E gostaria 

de falar também ao meu nobre amigo vereador Alam Patrick Barros, pois ele adora falar 

mais não gosta de ouvir, eu não sou contra a saúde do nosso município de Salvaterra e 

tenho contribuído buscando emendas, consegui junto com o deputado Cassio Andrade 

uma emenda de trezentos mil reais (R$300.00,00), na conta da saúde do nosso município 

para efetuar a compra de três ambulâncias para atender o povo do espaço rural, a vila de 

monsáras foi contemplada com uma ambulância que esse nobre vereador conseguiu, 

queria muito que o nobre vereador Alam Patrick estivesse aqui para ouvir tudo isso que 

estou falando, pois ele fala o que acha certo e depois se retira da presente sessão, e eu 

tenho contribuído sim pela saúde desse município e não sou contra a emenda porque 

todos sabemos que todos os municípios precisam de melhorias na saúde e lutamos muito 

por isso e tenho certeza que o prefeito vai fazer sim pelo nosso povo, muito obrigado. 

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

matéria em pauta. 

Discussão sobre o parecer da comissão de lei de finanças e orçamento: 

solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e solicitou cópia dos documentos 

para analise em seu gabinete. 

Discussão sobre o parecer da lei de nº042 da comissão de legislação justiça e 

redação final: não houve discussão 

Requerimento de nº05 para construção de ponte na vila de pingo d’água: não 

houve discussão.  
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Passo para a segunda parte da ordem do dia, o presidente colocou em 

aprovação os requerimentos a seguir: 

O parecer da comissão de justiça, redação final, projeto de lei de nº042 (APROVADO, com 

um voto contra do vereador Alam Patrick Barros) 

O parecer da comissão de finanças e orçamentos, projeto de lei de nº041 (APROVADO) 

Requerimento de nº05/2020 do vereador Carlos Augusto (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 e disse: meu bom dia a todos os 

presentes, o presidente desta casa não deixou nem eu justificar meu voto contrário, todos 

virão hoje pelo fato de esta sendo transmitido em redes sociais está sessão o quanto o 

presidente é autoritário, arrogante, prepotente e incompetente, por falta de conhecimento, 

então senhoras e senhores quebram-se todos os protocolos desta casa, chegou hoje o 

projeto de lei para eu aprovar e isso não pode acontecer, eu preciso apreciar preciso de 

um prazo, e estamos sem secretario na mesa e isso não pode acontecer, o que interessa 

nesse momento é a informação que esta tribuna traz que este vereador está levando para 

o povo, foi aprovado dois projetos nesta casa sendo que um deles é para pagar contas do 

previdenciário, aqui cada um fala por si próprio, eu não tenho poder de falar pelos outros 

vereadores e não sou ladrão do povo, e não estou jugando vocês, eu Igor Barros participo 

de um grupo denominado avança Salvaterra, e quando eu menciono os erros do executivo 

é porque eu não vejo o trabalho acontecer, se for a vontade de Deus eu irei seguir em 

frente fazendo política nesse município levando a cara até as comunidades, mais cuidar do 

povo é compromisso e estamos vivendo um momento crítico em relação a pandemia do 
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Covid-19, a ideia do prefeito de fazer uma capela mortuária isso não existe compre 

equipamentos para o hospital que isso é necessário, muito obrigado a todos.  

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim e disse: meu bom 

dia a todos os presentes, não vá embora vereador Igor Barros venha escutar um pouco 

também pois você só quer falar, o que você vereador fez para nosso município para poder 

falar em avançar, pois não vejo um trabalho seu aqui ou alguma emenda, pois este 

vereador aqui faz e vai fazer muito mais, corro atrás de emendas para o nosso município e 

para o nosso povo que tanto necessita, o nobre vereador que me antecedeu liga na 

segunda feira de Belém para saber se vai ter sessão na terça feira, então como ele quer 

está sabendo do que ocorre no município sem está presente, eu fico na minha mesa 

tentando entender pois uma pessoa não precisa chegar com arrogância perante ou outros 

vereadores, pois estamos cansados de ver ele faltar com respeito perante o presidente 

desta casa, vamos dar as mãos e ajudar a administração, vamos ajudar o povo, sabemos 

que todos tem erros, eu quero aqui agradecer com todos que tem colaborado com meus 

requerimentos colocados nesta casa e continuamos nesta luta, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva Angelim e disse: meu bom dia 

a todos os presentes e agradeço a Deus por estar aqui todos nos vereadores e nosso 

município abençoado, eu venho até esta tribuna para deixar uma coisa bem clara e não 

podemos concordar com a opinião do nobre vereador Igor onde ele ofende vossa 

excelência chamando de ladrão o presidente, e espero que ele esteja aqui na próxima 

sessão pois devemos respeito a todos pois vou para a tribuna e falar umas verdades para 

ele, então vamos ter respeito a todos. Quero fazer uma colocação a ele e ficar mais atento 

com as votações que ocorre nesta casa e sempre que o projeto é do executivo ele vota 

contra e temos muitas escolas em nosso município e isso gera muitos empregos e todos 

sabemos disso e o vereador Igor votou contra o cargo de funcionário da rede pública do 

município e ele como pré-candidato a prefeito vai precisar bater na porta desse povo e ele 

ainda vem dizer que o prefeito atual é incompetente, mais todos sabemos que nosso 
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executivo tem feito muito pelo município, e queremos muito que seja distribuída as cestas 

básicas e esperamos pelo prefeito e precisamos estar unidos para lutar pelo nosso povo, e 

graças a Deus esse vírus não chegou em nosso município, concedo uma parte ao nobre 

vereador Baixo; obrigado nobre vereador pela parte e gostaria de falar para nos reunirmos 

com o prefeito e tomar uma decisão em relação aos pais e mães que pudesse tomar uma 

decisão em relação a essas famílias que estão passando por necessidades, muito 

obrigado pela parte vereador. Quando sair esse dinheiro que o governo vai disponibilizar 

espero que não haja tumulto, pois, a dona da casa lotérica já foi até presa pela desordem 

do povo, muito obrigado senhor presidente e um bom dia a todos. 

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

todos os presentes e hoje foi muito discutido o projeto de lei, estamos passando por uma 

situação difícil em relação ao Covid-19, e temos muitas pessoas sem trabalhar e espero do 

fundo do meu coração que o prefeito e todas as secretarias se unam em prol d município, 

e espero união de todos e seria necessário fazer um levantamento para a distribuição para 

essas famílias, a população tem que se sentir um pouco mais tranquila em relação a atual 

situação e estou aqui para ajudar como vereador, 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. 
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Salvaterra (PA), 07 de abril de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


