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ATA de nº 07 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 09 dias do mês de junho 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, Rodrigo Salgado Novaes, 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.  

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

presente e povo que me assisti pela Live, é inadmissível eu votar a favor de uma ATA onde 

suprime os meus argumentos, é inadmissível ouvir de um presidente que não existe 

analfabeto nesta casa, na qual ele quis falar que todos sabem ler e que cada um possa ler 

a ATA e eu gostaria que fosse feita a leitura pelo secretário e o presidente recusou esse 

pedido, então presidente toda vez que um vereador votar contrário a matéria do dia então 

este tem que justificar o seu voto, e eu voto contra está ATA do dia 07 de abril, pois 

suprime os meus pessoais. 

O presidente aprovou a ATA do dia 07 de abril com voto contrário do vereador Alam 

Patrick Barros. 

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

respectivo trabalho. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim e repassou a mesa 

requerimento de nº05/202 
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Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva Angelim e repassou um 

requerimento Verbal a mesa. 

 

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 

O presidente passou a palavra aos vereadores para os 20 minutos. 

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

leitura da matéria.  

Gabinete do Prefeito municipal de Salvaterra, oficio nº009/2020, encaminho a 

esta casa legislativa projeto de lei de que dispõem sobre as diretrizes para 

elaboração da lei orçamentaria para o exercício de 2021 LDO. 

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

em pauta. 

Não houve discussão. 

Passo para a segunda parte da ordem do dia, o presidente colocou em aprovação 

os trabalhos lidos a seguir: 

Não há documentos a serem aprovados. 

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

todos os presentes desta casa, eu queria falar aqui da perda do nosso amigo e ex-prefeito 

deste município João Ribeiro de Souza então aqui meus sentimentos, e gostaria de falar 

que todos nós estamos percebendo que o vereador Alam Patrick Barros está querendo 

colocar uma imagem nesta casa na qual só ele é o inteligente ou cientista político e quero 

dizer que nesta casa temos que ter respeito com todos, haja visto que o vereador usou 

esta tribuna para fazer um vídeo e dizer que eu José Roberto da Silva Angelim vereador 

deste município de Salvaterra fugi desta casa no horário da sessão para que não ouve-se 

quórum, e eu não fiz isso pois minha personalidade não condiz com isso, zelo pela minha 

figura, e eu neste dia recebi uma ligação da minha casa na qual um parente estava 

passando mal e precisei sair com urgência desta casa, então vereador Igor não precisa 

você omitir as coisas nas redes sociais, fazendo com que o povo pense totalmente ao 

contrario com este vereador e eu trabalho e muito pelas nossas comunidades diferente 

mente de você que nós não escutamos nem falar de trabalho neste município então falo 

uma coisa a você vereador vá trabalhar , e era isso que eu queria falar 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), 16 de junho de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    
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