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ATA de nº 06 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 07 dias do mês de abril 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, Jorge Wilson Leite da Cruz, prosseguindo com a 

reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Carlos Augusto 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.  

Não há trabalhos a serem apresentados. 

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 há vereadores a se pronunciar. 

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

fazer a leitura da matéria.  

Leitura do: Projeto de lei nº042/2020 Projeto de lei nº041/2020 Projeto de lei nº044/2020, 

oficio de nº004/2020, oficio de nº025/2020, projeto de lei nº043/2020 

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

matéria em pauta. 

Discursão do projeto de lei nº043/2020: não houve quem queira discutir. 
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Passo para a segunda parte da ordem do dia, o presidente colocou em 

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Projeto de lei nº042/2020, altera o dispositivo da lei municipal de nº1.179/2014 que 

dispõe de regime jurídico dos servidores públicos do município de Salvaterra e outras 

providencias. 

Artigo 1º e parágrafos 1,2 e 3 (APROVADO com 1 voto contrário do vereador Alam 

Patrick Barros) 

Artigo 2º (APROVADO com 1 voto contrário do vereador Alam Patrick Barros) 

Artigo 3º e seus parágrafos (APROVADO com 1 voto contrário do vereador Alam 

Patrick Barros) 

Artigo 4º (APROVADO com 1 voto contrário do vereador Alam Patrick Barros) 

Artigo 5º (APROVADO com 1 voto contrário do vereador Alam Patrick Barros) 

Artigo 6º (APROVADO) 

Artigo 7º e seus parágrafos de 1 a 7 (APROVADO com 1 voto contrário do vereador 

Alam Patrick Barros) 

Artigo 8º (APROVADO) 

Artigo 9º (APROVADO) 

Artigo 10º (APROVADO) 

Aprovado projeto de lei que altera a Lei municipal nº1.179/2014. 

Projeto de Lei nº041/2020 dispõe sobre a abertura de credito especial de R$ 

725.650,96. 
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Artigo 1º e sua anotação (APROVADO) 

Artigo 2º (APROVADO) 

Artigo 3º (APROVADO) 

Artigo 4º (APROVADO) 

Artigo 5º (APROVADO) 

Aprovado Projeto de Lei nº041/2020 dispõe sobre a abertura de credito 

especial. 

Projeto de Lei nº043/2020 dispõe sobre a abertura de credito especial de R$ 

59.380,00 

Artigo 1º (APROVADO) 

Artigo 2º (APROVADO) 

Artigo 3º (APROVADO) 

Artigo 4º (APROVADO) 

Artigo 5º (APROVADO) 

Aprovado Projeto de Lei nº043/2020 dispõe sobre a abertura de credito 

especial de R$59.380,00 

Projeto de Lei nº044/2020. Que altera lei municipal 1.231/2019 que estima receita 

fixa e despesa do Município de Salvaterra para o exercício financeiro de 2020. 

Artigo 1º e seu parágrafo único (APROVADO) 
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Artigo 2º (APROVADO) 

Aprovado projeto de lei 044 que altera alguns dispositivos da lei orçamentaria 

anual. 

Parecer do projeto de doação do nº02/39 (APROVADO) 

Parecer do projeto de doação do nº48/94 (APROVADO) 

Parecer do projeto de doação de nº97 (APROVADO) 

Requerimento de nº04/2020 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 José Roberto da Silva Angelim e disse: Meu bom dia 

a todos os presentes, não seria diferente a pessoa só querer falar e não ouvir vereador 

Alam Patrick Barros, pois você não tem personalidade para escutar, então fique na sessão 

e escute o que temos a falar e vá fazer seu trabalho, visite as comunidades atenda a 

população, você não traz nenhum benefício para nosso município, todos nós aqui fomos 

votados pelos filhos de Salvaterra para exercer nosso papel, e eu não aceito falta de 

respeito com qualquer um de nós aqui, pois o vereador Alam Patrick falta sempre com 

respeito com nos vereadores, nós representamos todas as classes de eleitores e temos 

que atender a todos, e nós estamos aqui nesta casa legislativa todos os dias, enquanto 

este vereador não aparece aqui e no dia de sessão ele apenas liga para saber se tem 

sessão ou não, que vereado é esse? Ele está aqui apenas para perseguir nos vereadores 

ou querer brigar e xingar, as eleições estão chegando mais o vereador Alam Patrick nunca 

trouxe uma emenda para o município de Salvaterra, ele quer colocar o povo contra nos 
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vereadores, mostrar uma coisa que não somos, vai para as redes sociais falar coisas que 

são mentiras, porque ele não está aqui agora para escutar tudo que temos para falar? 

Porque ele apenas quer falar mais não sabe ouvir, e infelizmente perde o caráter e respeito 

que temos com todos os vereadores. 

Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: o vereador Alam Patrick 

Barros saiu com raiva da sessão e jogou o microfone no chão e danificou o mesmo e 

provavelmente não tenha concerto segundo nosso técnico, e gostaria que ficasse 

registrado esse ocorrido nesta presente sessão com todos os vereadores presentes. 

Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: Meu bom 

dia a todos os presentes e agradecer ao nosso Deus por mais este dia de trabalho e o 

folego de vida, solicitei a palavra neste segundo momento e pedir desculpa pelo atraso 

pois estava na comunidade de caldeirão conversando com os moradores e os mesmos vão 

se reunir para verificar a questão do fechamento do porto da balsa devido o decreto do 

prefeito de Soure que não permiti o acesso do povo ao município, e dizer que eu não sou 

contra o executivo e sempre apoio todos os representantes municipais, sei que foi por 

Deus que estamos mais um dia aqui presentes nesta sessão e só tenho a agradecer a 

todos, meu muito obrigado e bom dia. 

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

gostaria de dizer que sanamos todos os trabalhos pendentes para votação, tirando o 

tumulto do vereador Alam Patrick Barros, conseguimos da andamento na presente sessão, 

e estamos ao lado do prefeito quando se trata em prevenir esse vírus que está assolando o 

nosso país e o povo sabe que nos vereadores temos o compromisso com eles e as 

comunidades e estamos trabalhando da melhor forma possível, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: gostaria de agradecer a todos os 

vereadores que me ajudaram na condução desta reunião, pois o vereador gostaria de 

tumultuar e tentar acabar com a reunião, mais vsª excelências ajudaram e conseguimos 
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aprovar todos os documentos, e gostaria de informar que as contas do ex-prefeito está 

aqui em nossa casa para ser julgada mais não consegui encontra o mesmo para que 

possa se defender aqui contra suas contas, pois seria injusto julgar sem defesa, então 

agora todos estão ciente do que está se passando aqui dentro. E agradeço mais uma vez 

todos vocês e muito obrigado. 

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), 09 de junho de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


