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ATA de nº 16 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 25 dias do mês de agosto 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, Edmilson Monteiro, Carlos Augusto da Silva Angelim, Jorge Wilson Leite da Cruz, 

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. 

Não houve quem queira discutir. 

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

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 Gimino Miranda de Vasconcelos e disse: 

Repasso a mesa o requerimento na forma urgente, solicitando asfalto e melhorias de 

algumas ruas de nosso município. 

Solicitou a palavra o vereador Jorge Wilson Leite da Cruz e disse: Bom dia a 

todos e repasso a mesa o requerimento de minha autoria. 

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

todos os presentes e repasso a mesa meus três requerimentos de minha autoria e 

um oficio. 
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Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: gostaria de 

fazer um requerimento verbal solicitando melhorias nas ruas da comunidade do 

Caldeirão. 

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 Jorge Wilson Leite da Cruz e disse: Meu bom 

dia a todos os presentes e venho trazer meu requerimento na qual trata a iluminação 

pública e conto com o apoio de todos e do gestor municipal para execução do 

mesmo, muito obrigado. 

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

bom dia a todos os presentes e agradeço a deus por mais esse dia e venho aqui falar 

sobre meu requerimento e trata da rua que já está sendo preparada para receber o 

asfalto mais temos muitas ruas em nosso município que necessita de asfalto não só 

as novas mais as ruas antigas também, então os moradores reclamam e pedem 

melhorias, muito obrigado a todos. 

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

todos mais uma vez e venho até esta tribuna na primeira parte da ordem do dia e 

venho defender meu requerimento, e peço que vocês continuem assistindo pela live 

no facebook, hoje que vou conseguir da entrada em meus requerimentos sendo que 

já era pra está postado, e lanço um desafio ao nosso prefeito se em dentro de quinze 

dias ele não se manifestar, a população e o vereador Igor barros vamos fazer aquele 
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serviço, e a ponte de Deus ajude está precária e a população não aguenta mais, e 

solicito também a reforma do porto dos pescadores pois está precário e senhor 

prefeito olhe com mais carinho e respeito para esse povo trabalhador, e encaminhei 

um oficio e espero que seja atendido, e volto logo mais na discussão do 

requerimento, muito obrigado. 

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

todos e vim aqui defender meu requerimento na qual solicito melhoria nas ruas do 

caldeirão, faz tempo que venho pedindo essas melhorias e talvez as vésperas da 

eleição ele faça alguma coisa e o povo conta com isso e espero que o gestor tenha 

boa vontade para fazer o serviço naquela comunidade, muito obrigado.  

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

matéria em pauta. 

 O vereador Alam Patrick Barros pediu para discutir o requerimento de nº012 

do vereador Jorge Wilson e disse: parabenizo pela coragem e iniciativa pois isso é 

um direito de todos que pagam e se estão na escuridão e refletido na gestão na 

incapacidade do gestor, sempre entramos com requerimento de revisão de 

iluminação pública, isso é horrível fazer uma inauguração de postes de energia pois 

isso é pago pela concessionária, eu jamais faria isso inaugura uma coisa que não foi 

eu que fiz ou o gestor, e isso só mostra que ele não tem competência para deixar 

funcionando uma iluminação pública e isso tudo é repassado os valores são 

repassados nas contas de energia, muito obrigado. 

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

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Requerimento de nº09/2020 do vereador Alam Patrick Barros (APROVADO) 

Requerimento de nº010/2020 do vereador Alam Patrick Barros (APROVADO) 
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Requerimento de nº011/2020 do vereador Alam Patrick Barros (APROVADO) 

Requerimento de nº012/2020 do vereador Jorge Wilson (APROVADO) 

Requerimento de nº 013/2020 do vereador Gimino Miranda (APROVADO) 

Requerimento de nº014/2020 do vereador Rodrigo Salgado (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 mais uma vez e volto nesta tribuna para falar que parabenizo a todos os 

vereadores por iniciarmos hoje mais um período legislativo, pois hoje que 

começamos os trabalhos e começamos de forma negativa pois não teve hino ou 

forma de início de trabalhos, quero que saibam que eu não sou dou contra, apenas 

quero compromisso pois o povo quer respeito e que os trabalhos sejam executados, 

e falo ao Vereador Carlos Augusto que encaminhe pra mim o projeto de terras e 

obras para podermos analisarmos sobre o parecer da comissão, eu apenas peço 

transparência a todos, eu já cheguei nesta casa e vi o presidente encaminhando ao 

gestor parecer em plena pandemia, e não nos mostrou as contas, todos sabem que 

as contas do prefeito estava em analise  nesta casa e perguntei a alguns vereadores 

e não receberam notificação desta casa sobre prestação de contas, que salvaterra é 

essa que não podemos analisar tais contas. Solicitou a parte o vereador Rui Rolim e 

disse: eu comuniquei sobre as contas a todos e ficou exposta aqui nesta casa para 

apreciação. 
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Eu não vi estas contas e pedi a nulidade dela, eu não do a parte ao presidente 

desta casa para se pronunciar na minha prerrogativa, você tem que ficar calado 

presidente pois eu estou falando agora, e todo vereador na tribuna não pode ser 

interrompido, você presidente não sabe conduzir uma reunião, será que não ouviu 

que não pode me interromper mais ninguém vai me calar e espero que muitos 

estejam assistindo pela internet e vendo como ocorrer as coisas dentro desta casa, 

e eu fiz aqui um desafio ao gestor para reforma a escola da ponta e graças a Deus 

está sendo reformada e a população está cansada de promessas, o porto dos 

pescadores está para executar então vamos aguardar e eu não venho aqui de falar 

de exagero eu só peço para ouvir a família e a comunidade, eu tenho como provar 

que tentam me calar nesta casa, na sessão passada os vereadores tevem motivos 

para não estarem aqui e eu encontrei o presidente desta casa de bermuda e 

camiseta para presidir a reunião. Solicitou a parte o vereador Rui Rolim e disse: 

vereador eu esperei até as 10:30 da manhã, então fui em casa mudei de roupa e 

voltei para câmara e você chegou aqui era as 11:00 horas para sessão. 

Então meu povo eu vou encerra minha fala aqui e pedir que estejam 

novamente presentes na terça feira que vem para ver como ocorre os trabalhos 

nesta casa, agradeço a todos e meu muito obrigado. 

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

bom dia a todos e agradeço ao nosso Deus maravilhoso por mais esse dia , gostaria 

de falar eu não viria hoje para sessão devido problemas de saúde e iria a Belém para 

tratamento, mais minha esposa passo mal e tivemos que cancelar a viagem e por 

esse motivo estou presente na sessão, quero agradecer a todos que estão em nossa 

live e pra mim é uma honra falar de trabalhos que realizamos e estamos quase 

completando quatro anos e só agora que podemos ver candidato tomar iniciativa em 

fazer requerimento e andar nas comunidades para ver as necessidades, ai eu me 

pergunto, porque não fizeram isso antes? Em 2017 quando iniciou o mandato, 
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porque só agora em 2020? A escola de siricari está precisando de reforma só agora, 

porque não foi antes lá para ver a necessidade da população, será que isso é a 

necessidade do momento próximo de campanhas, aí eu tenho um requerimento de 

nº052/2019 que luto a bastante tempo por uma reforma em escola de São Benedito 

da Ponta, ai chega um vereador querendo aparecer por ser candidato a prefeito, quer 

entregar na mão da comunidade para que eles façam a reforma, então esse é meu 

papel de vereador deixar a população trabalhar e não a gestão municipal ou a 

secretaria de obras? Estamos em ano de eleição então vamos ser experto, porque o 

vereador não foi antes na comunidade para fazer a reforma da escola e somente 

agora ele foi correr atrás bem no ano de eleição, e eu agradeço ao meu povo pelos 

meus dois mandatos e sei que eles que vão me eleger ou não, então é muito fácil 

chegar aqui e falar que vai fazer pois estamos em ano de eleição, vereador porque 

você não foi antes nas comunidades lutar pela população, lá em monsarás eu lutei 

durante quase cinco anos para conseguir cinco postes de energia, então isso é 

motivo de comemoração e isso não é inauguração, eu nunca vi esse vereador que 

me antecedeu trazer um benefício para esta cidade, ai chega período eleitoral ele 

quer fazer, então vamos ficar atentos, eu não estou aqui para falar mal de meus 

pares, mais sempre que posso contribuo com eles mais tem momentos que não tem 

como engolir e sabemos que nosso atual gestor luta com a gente pelo nosso 

município e comunidades, eu agradeço por ter vindo a esta tribuna e meu muito 

obrigado a todos que me elegeram e que assistem agente pela live. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto da silva angelim e disse: meu bom 

dia a todos os presentes e dizer como é a luta de todos nós vereadores, não é uma 

lida fácil pois tem os interesses com nossos amigos de comunidades e de nosso 

município e sim podemos agradecer por alguns trabalhos concluídos em nosso 

município como o da vila de agua boa, juntamente com a deputada Cilene Couto, e 

sei que o vereador Jorge Wilson vai reconhecer nossa deputada Cilene que também 

contribui para a ajuda a comunidade de condeixa e sei que você ainda vai vestir essa 
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camisa e agradece-la, é isso que importa em falar aqui nessa tribuna em elevar o que 

é feito aqui em nosso município e comunidades, e temos que abraçar as calças de 

nossa população, e ficamos muito felizes por eleger como conselheira uma pessoa 

de nossa comunidade como a segunda mais votada e isso mostra credibilidade, pois 

indicamos a pessoa certa por isso é uma união, hoje o vereador Alan Patrick lançou 

sua candidatura como prefeito do nosso município e eu parabenizo por isso, pela 

coragem e se for da vontade de Deus ele vai conceder isso pra você, e se possível 

você vai ser escolhido pela população, mais eu tenho meu candidato que é o 

sr.Carlos e eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, pois todos temos 

defeitos, temos muito trabalho e sabemos que tem muitos partidos que tem vários 

pré-candidatos e isso vai ser uma luta, mais quem vai nos eleger é a população, 

quem trabalhou mais pelo povo, e não podemos esta denegrindo a imagem de 

nossos pares, todos nós temos votos em comunidades diferentes até mesmo de 

nosso concorrentes, mais isso é normal, pois temos que trabalhar em benefício de 

nosso povo e temos que levar a sério, vamos ser atuante não podemos dizer aqui 

que o nosso gestor não faz nada, ele está trabalhando, olhem para o nosso 

município e vejam o que ele já fez por todos nos. Quando o nobre vereador Alam 

Patrick perguntou se tinha recebido as contas, eu faço parte da comissão então eu 

estou atuando nesta casa e sei quando elas vão estar aqui, então não sou um 

cientista político e não entendo todas as leis como os nobres vereadores, então eu 

so tenho uma coisa a dizer, o pouco que eu estudei não pode ser cientista político, 

mais aqui em nossa casa temos um. Muito obrigado. 

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

bom dia a todos os presentes, gostaria de agradecer ao nobre prefeito por ter 

liberado a máquina para limpar o ramal de são marcos e ele sempre esteve nos 

ajudando, tanto na iluminação quanto em terraplanagem, pedi que ele olhe pelo 

caldeirão e outras comunidades, pois sabemos que temos muitos trabalhos em 

várias comunidades necessitadas. O nobre prefeito entregou uma bomba para a vila 
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de caldeirão na semana passada e isso só mostra como ele tem trabalhado e 

mostrado o seu trabalho e ajudando este nobre vereador, e sei que se tivéssemos 

mais tempo ele iria fazer muito mais pelo nosso município e tenho confiança no 

trabalho que faço e me sinto honrado em visitar todas as comunidades que atuo e as 

que não costumo atuar, mais faço o que posso para ajudar nossas comunidades, eu 

sou muito grato a Deus por tudo e pelo nosso povo que me elegeu, muito obrigado a 

todos. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Monteiro e disse: meu bom dia a 

todos os presentes e agradecer a Deus por mais esse dia de trabalho que nos 

concedeu, e agradecer ao nosso prefeito por atendera ao nosso pedido por ter feito 

o serviço no ramal da passagem grande, e isso tem que ser feito pela nossa 

comunidade e quem agradece é o povo, e o prefeito falou que vai nos atender com o 

serviço de roçagem em nossa vila, então não vamos falar aqui de nossos pares, 

vamos nos unir para que possamos comtemplar ainda mais o nosso povo com obras 

e serviços juntamente com nosso gestor e secretários, muito obrigado. 

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

todos e dizer nessa manhã sobre tudo que foi falado, e realmente o prefeito neste 

ano de eleição tem atendido a todos e já foram vários requerimentos, mais ainda tem 

muito serviço pois temos muitas vicinais precárias, a ponte de Deus ajude está 

precária e intrafegável e a população necessita, a escola do siricari tem apenas um 

funcionário, faz merenda, professora etc. e isso a três anos, então essas situações 

na hora certa a população vai tomar a decisão certa, ai eu pergunto pra vocês qual 

foi a ação de Ação Social em nosso município em relação a pandemia? Foi ação zero 

pois não fizeram nada, e levaram os funcionários todos para secretaria de saúde e a 

população sente, então cada secretaria deve fazer seu papel, tem alguns fatores de 

saúde que eu quero que aconteça como os postos de saúde que vai beneficiar a 

população, muito obrigado a todos. 
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Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim Herculano e disse: meu bom dia a 

todos os presentes e gostaria de falar ao vereador baixo angelim que fez muitas 

perguntas em seu pronunciamento em relação ao vereador Igor Barros, e não vou 

entrar em mérito nenhum com vossa excelência, todos sabemos que estamos em 

ano eleitoral e o povo vai dizer quem trabalhou melhor e quem tem bagagem, 

gostaria de falar do começo a oito anos atrás, quando entrei nesta casa, fiquei na 

colocação de decimo primeiro, mais procurei me fortalecer cada dia e hoje já 

consigo responder a muitas perguntas do vereador baixo, enquanto nós estamos 

tranquilos em disputar uma eleição, o vereador Igor está em um partido pequeno 

perto de outros aqui em Salvaterra, e desculpe lhe falar mais sua carreira está se 

encerrando como político e você só tem mais quatro meses e seu partido e 

insignificante para prefeito, e infelizmente você procurou se enfraquecer e quer 

queimar perante a população os seus pares, você vem para está casa montar 

palanque, então crie juízo e faça seu trabalho, você procura as redes sociais para 

denegrir os seus pares, se você tivesse força nessa casa, resolveria tudo por aqui 

mesmo e não no ministério público, você tentou anular as contas do ex-prefeito, 

tentamos entrar em contato com o Juca e não respondeu nosso notificação e as 

contas estavam aqui em nossa casa por bastante tempo, isso diz respeita todo um 

poder e a promotora tenta desprestigiar está casa, o vereador beto angelim 

acompanhou a votação do conselho tutelar, e você vereador Igor não foi capaz de 

eleger esse cidadão que acompanha você como conselheiro tutelar, e toda final de 

sessão depois dos vinte minutos você se despede e deixa a sessão enquanto que 

todos os vereadores ainda vão se pronunciar e você não escuta os seus pares, 

então era isso que eu queria falar, 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), 01 de setembro de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


