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ATA de nº 09 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 23 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 Gimino Miranda de Vasconcelos, 2°secretário vereador Luís André 

Gomes Salvador, José Roberto da Silva Angelim, Rodrigo Salgado Novaes, Alam Patrick 

Barros, Edvaldo Barbosa Gomes, Edmilson Monteiro, Maria Noelia, prosseguindo com a 

reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Gimino Miranda para ler um trecho 

da bíblia e após colocou em discussão a ATA de reunião anterior. 

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

presidente e demais vereadores, mais uma vez fui surpreendido com a ATA da sessão 

passada e infelizmente não posso votar a favor de um documento que está suprimindo 

textuais desta casa, não consta aqui os meus textuais e nem do vereador José Roberto da 

Silva Angelim, não consta o requerimento que dei entrada, então não vejo motivos para 

supressão e gostaria que retifica-se está ATA e a suspensão da mesma de forma integra. 

O presidente colocou em votação a ATA da reunião anterior (APROVADO com 

voto contrário do vereador Alam Patrick Barros e Rodrigo Salgado Novaes). Obs.: a 

vereadora Maria Noelia Gonçalves não pode votar devido não ter participado de 

sessões anteriores. 

O senhor presidente disponibilizou 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, Repasso a mesa um requerimento solicitando 

reforma da escola de São Benedito da Ponta com caráter de urgência urgentíssima. 
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Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: bom dia a 

todos os presentes e repasso a mesa meus requerimentos Verbais, solicitando 

terraplanagem na vila de Caldeirão e São Verissimo, Recuperação da iluminação pública 

nas duas comunidades. 

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 Alam Patrick Barros e disse: meu bom dia mais 

uma vez aos nobres vereadores e a todos os presentes, e venho a esta tribuna defender 

meu requerimento, e estive visitando algumas comunidades e uma delas foi São Benedito 

da Ponta, na qual essa existe nessa vila uma escola com duas salas de aula e está a mais 

de oito anos sem receber atenção, eu já tinha feito requerimento para essa mesma 

comunidade e o mesmo não tem sido atendido e peço que seja atendido o meu pedido do 

requerimento pelo poder executivo, e gostaria de falar aqui nesta tribuna também que só 

devemos subir aqui para defender o nosso trabalho no caso o requerimento apresentado 

na presente sessão e isso é o regimento que determina e faço também o pedido da 

formação provisória da comissão de transparência de recursos em combate ao COVID-19, 

e o presidente Jair Bolsonaro vai assinar uma emenda que só a cultura irá receber 

R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), então é mais dinheiro para o município e 

mais competência para os vereadores fiscalizarem de que forma o prefeito irá aplicar esse 

recurso, e peço que seja colocado em votação o meu pedido e se o presidente terá 

coragem de colocar e quais vereadores votaram a favor ou contra, quem pede é o MP e a 
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sociedade pois quer ver transparência e estamos aqui para proteger o erário, meu muito 

obrigado e volto na segunda parte da ordem do dia. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: bom dia povo 

que se encontra em nossa galeria, venho até está tribuna para lamentar ao executivo e aos 

secretários pois a Vila de Caldeirão e São Verissimo estão abandonadas sem 

infraestrutura com saneamento e iluminação pública e gostaria de dizer que o povo já está 

acostumado a saber que próximo de eleição é mandado maquinas para maquiar as ruas 

para enganar o povo por votos, mais todos já estão cientes então era isso que queria falar 

e muito obrigado. 

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

matéria em pauta. 

Requerimento de nº06 do vereador Alam Patrick Barros, pediu para discutir o 

vereador José Roberto e disse: nesta casa temos a comissão de saúde e quando fomos 

eleitos a vereadores desta casa, ganhamos o direito de fiscalizar o dinheiro público e se eu 

observar e entender que o gestor municipal está desviando verba eu denuncio, então 

gostaria de dizer ao vereador Alam Patrick, que se tem provas denuncie, e tenho ida na 

secretaria de saúde e tenho cobrado muita deles, sabemos que o município é pequeno e 

dei uma ideia para o secretário de saúde se pudéssemos colocar uma UTI no município e 

infelizmente não é possível devido a verba ser pouca, essa é a minha opinião pois o 

trabalho está em discussão e o prefeito não é criança e ele sabe o que está fazendo e se 

tiver fazendo coisa errada com certeza vai ser investigado, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa para entrar na discussão e disse: 

bom dia a todos os presentes, e gostaria de discutir esse trabalho e dizer que quem 

fiscaliza somos nos mais quem presta conta é o prefeito, então já existe nessa comissão 

de finanças e orçamentos, educação, Saúde e assistência social, eu posso fiscalizar o 

hospital e outros mais não posso forma uma nova comissão pois vou estar passando por 
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cima de outras comissões e por cima do regimento interno desta casa. Muito obrigado a 

todos. 

Solicitou a palavra o vereador Luís André Gomes Salvador para entrar na discussão 

e disse: meu bom dia a todos os presentes e falar sobre esta comissão que quer ser 

formada e eu não tenho nada contra a nenhuma delas, nem as que já existem e as que 

querem ser formadas, e está comissão irá mostrar ainda mais para esta casa a 

transparência e o trabalho de nos vereadores, muito obrigado. 

Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia para entrar na discussão e disse: meu 

bom dia a todos e quero dizer que sou a favor da formação desta comissão pois vai só 

melhorar nossos trabalhos dando ainda mais transparência para nos vereadores e também 

para a população, sabemos que temos muita comunidade carente, mais a saúde não 

chega até então essa comissão vem para somar ainda mais, muito obrigada. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Novaes para entrar na discussão e disse: 

meu bom dia mais uma vez e gostaria de parabenizar o vereador Alam Patrick Barros pela 

iniciativa de forma essa comissão pois precisamos de mais transparência e isso irá 

fortalecer ainda mais nosso município para com o tratamento ao COVID-19 e sei que está 

comissão vem para somar ainda mais e esclarecer para a população como está sendo 

gasto os recursos, muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Monteiro para entrar na discussão e disse: 

meu bom dia a todos e gostaria de entrar nessa discussão e falar que estou a favor do 

vereador Alam Patrick e dizer que já existe uma comissão de saúde e que está fazendo um 

excelente trabalho e sei que o prefeito não seria louco de tocar nesse recurso sabendo que 

pode ser vítima de investigação, e era isso que eu queria passar, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda de Vasconcelos para entrar na 

discussão e disse: meu bom dia a todos os presentes e agradecer a Deus por mais esse 
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dia de trabalho, e quando se fala aqui de mais uma comissão estamos atropelando o 

nosso regimento e sei que o nosso prefeito não seria tão louco para mexer em um recurso 

deste que é tão importante e eu conheço o nosso prefeito e eu também estive nas 

comunidades como o caldeirão, e vereador Rodrigo eu converso com a população das 

comunidades e as ruas de caldeirão não estão como você mencionou aqui e a insatisfação 

do povo daquela comunidade com o prefeito também não se encontra como você citou 

aqui que estão indignados, pois o prefeito tem feito seu trabalho na medida do possível 

resolvendo da melhor forma possível, e era isso senhor presidente que eu queria passar 

aqui, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros para entrar na discussão e disse: 

vou aproveitar a fala do vereador Gimino e ele faz elogios a saúde do município, então não 

a o que temer já que tudo está nos conformes, a formação dessa comissão ela não tira 

direito nenhum de nenhuma das outras comissões ou mesmo atropela nosso regimento 

interno desta casa, pelo contrário ela está contida em nosso regimento, o que falta é 

coragem de vocês aprovarem  esse trabalho, e todos sabem que a população reclama e 

muito e isso não é um problema meu mais de todos, essa comissão não vai trazer ônus ao 

município e hora para fiscalizar é essa e o povo pede isso, e precisamos das prerrogativas 

para poder aprovar está comissão e com certeza ela tem mais poder na hora de solicitar 

um relatório. 

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

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Requerimento de nº05 do vereador Carlos Augusto da Silva Angelim (APROVADO) 

Requerimento de nº06 do vereador Alam Patrick Barros (REPROVADO)  

Votos contrário dos vereadores Roberto da Silva Angelim, Gimino Miranda de 

Vasconcelos, Edvaldo Barbos Gomes, Edmilson Monteiro, Rui Rolim Herculano. 
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Votos a favor dos vereadores: Rodrigo Salgado Novaes, Alam Patrick Barros, Maria 

Noelia Gonçalves, Luís André Gomes Salvador. 

Requerimento de nº07 do vereador Alam Patrick Barros (APROVADO) 
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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. 

Não houve vereadores a se pronunciar. 
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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), 30 de junho de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


