
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

RUA CEARENSE, S/N, CENTRO, SALVATERRA-PARÁ. 

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 
1 

 

ATA de nº 18 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 08 dias do mês de setembro 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, Edvaldo Barbosa, Carlos Augusto da Silva Angelim, Jorge 

Wilson Leite da Cruz, Maria Noelia Gonçalves, 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 Alam Patrick Barros e disse: Repasso a mesa os 

requerimentos de minha autoria. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: Bom dia a todos e 

repasso a mesa os requerimentos verbais de minha autoria 

 Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda e disse: Meu bom dia a todos 

os presentes e repasso a mesa meus requerimentos na forma urgência. 

Solicitou a palavra o vereador Maria Noelia e disse: Repasso a mesa meu 

requerimento verbal solicitando melhorias nas ruas e vicinais. 
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Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: repasso a 

mesa um requerimento verbal solicitando melhorias no abastecimento de agua de 

são veríssimo. 

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

fazer a leitura da matéria.  

Projeto de doação de terrenos que será encaminhado para comissão de terras, 

obra e o ato fixador. 

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 eu venho aqui nesta tribuna defender meus requerimentos, no qual requeri 

a reforma da caixa d’água da vila paca e precisa urgente de reforma pois está 

abandonada, e infelizmente nós não somos atendidos pelo nossos requerimentos, e 

defendo também o requerimento da iluminação pública da comunidade Deus ajude, 

então percebe que a iluminação pública não está sendo atendida e se encontra em 

completo abandono pois isso é um desrespeito com as comunidades, queria pedir 

também que fosse feita a pintura das lombadas e sinalização de nossas ruas pois 

sabemos que o perigo existe a todos e o que vimos aqui é que o povo tem que 

comprar o cimento e o ferro para fazer as lombadas, eu retornarei na segunda parte 

da ordem do dia para continuar a discussão, 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 tratar que seja criado a praça da Bíblia e que nesse novo 

pleito espero que sejamos atendidos com nossos requerimentos e temos cobrado 
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muito do poder executivo e esperamos que o povo seja olhado com mais carinho, 

em questão a iluminação pública nos vereadores temos feitos muito para tentar 

minimizar os problemas pois não é nosso papel pois pagamos impostos para que 

esse serviço seja feito, e parabenizo o vereador André na qual já temos trabalhos 

juntos de terra planagem, e eu várias vezes falei nessa tribuna em reparos de ruas e 

vicinais e tenho me empenhado nesses trabalhos, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e estou aqui defendendo meus requerimentos e gostaria de falar de 

mangueiras pois faz tempo que solicito terra planagem para aquela localidade, e 

sempre fazem a raspagem e isso já vai fazer oito anos e solicito aqui que seja feita 

uma coisa melhor, um asfalto pelo menos, a iluminação pública também é precária e 

as maiorias estão no escuro e devia ser feito a revisão pois é um direito que nos 

assisti, o vereador corre atrás desses trabalhos mais depende do poder  executivo 

para que poça dar andamento nos trabalhos, muito obrigado a todos. 

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 na 

distribuição da agua de São Veríssimo, 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.  

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

os presentes e venho aqui defender meus requerimentos e vi que meus pares estão 

pedindo melhorias em iluminação pública, melhorias nas ruas e vicinais de nossa 

sede e comunidades, então estamos vendo que todos estão andando pelas 

comunidades e esses serviços eram para ser olhado pelo poder executivo com mais 

carinho pelo nosso povo e isso deixa um povo indignado pois a falta de agua é 
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constante e todos nós sabemos que tem muito trabalho a ser feito em todas as 

comunidades e até mesmo em nosso município no centro de nossa Salvaterra, muito 

obrigado a todos. 

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

os presentes e acabei de receber em minhas mãos o ato fixador, prefeito, vice-

prefeito, secretários e vereadores e quero deixar claro que isso aqui é uma 

simulação e precisamos reunir todos junto com o contador para possamos fazer da 

forma correta o ato fixador dos anos seguintes, 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 da reforma 

da vila Paca e como todos os requerimentos aqui nós não temos resposta, a maioria 

e vou aguardar o prazo de quinze dias e caso o prefeito não de resposta aí vai ser a 

segunda vez pois hoje completa quinze dias que dei entra no requerimento sobre a 

reforma da escola do Siricari, a reforma da ponte do Ajude, a reforma do porto dos 

Pescadores e o oficio para o TRE, e não tive resposta aqui na minha mesa e caso 

não seja atingido então vamos unir forças com a comunidade e vamos fazer por 

nossa conta. 

Projeto de lei de nº 01/2020, ato fixador, deverá ser reformulado para ajustes nos 

salários pois os vereadores não estão de acordo com os valores fixados, entrara em 

votação e apresentado parecer do projeto na próxima sessão. 

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

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Requerimento de nº015/2020 do vereador Alam Patrick Barros (APROVADO) 
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Requerimento de nº016/2020 do vereador Alam Patrick Barros (APROVADO) 

Requerimento de nº017/2020 do vereador Carlos Augusto (APROVADO) 

Requerimento de nº018/2020 do vereador Carlos Augusto (APROVADO) 

Requerimento de nº 019/2020 do vereador Carlos Augusto (APROVADO) 

Requerimento de nº020/2020 do vereador Gimino Miranda (APROVADO) 

Requerimento de nº021/2020 do vereador Rodrigo Novaes (APROVADO) 

Requerimento de nº022/2020 do vereador Luís André (APROVADO) 

Requerimento de nº023/2020 do vereador Maria Noelia (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: Minha boa tarde a 

todos mais uma vez e volto nesta tribuna e a mensagem que venho trazer nessa 

segunda parte da ordem do dia e o desrespeito desta com o povo pois ele pediu para 

se retirar e deixou a presidência outro para presidir, o requerimento desta casa tem 

que ser encaminhado as secretarias e órgãos de competência e vejamos aqui que é 

unanime e acho que nunca os vereadores receberam resposta de algum 

requerimento, pelo menos eu nunca recebi, estou falando o que acontece nesta casa 

e parabenizo pois tivemos uma sessão completa e fico feliz pois todos foram contra 

o ato fixador e os valores fixados nele e ainda está na comissão então isso não é 

concreto ainda, vamos ver quando o parecer da comissão se vai condizer com o que 

foi debatido aqui, outro exemplo que vou dar foi um oficio que foi aprovado para a 

comunidade de foz do rio e encaminhar ao TRE, e hoje faz quinze dias na qual o 
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presidente e o secretário não entregaram o oficio ao cartório eleitoral, eu não 

acredito que esta casa não tem dinheiro para levar um oficio ao TRE, na escola do 

Siricari existe apenas uma funcionaria para fazer tudo naquela localidade, solicitei a 

reforma de Deus Ajuda e não recebi nada, eu fico pensando se o nosso presidente 

não consegue manda um oficio aos secretários imagina ao TRE, na terça feira entra 

em pauta o parecer do projeto e do ato fixador e gostaria de deixar claro que a 

tribuna é onde eu vou ter voz para defender o interesse da população, eu nunca 

subia aqui para que interessar alguma coisa para mim Alam Patrick e gosto de 

transparência ai como vou levar resposta a comunidade se eu não recebo resposta 

ou retorno dos ofícios emitidos. 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. 

 

Salvaterra (PA), 22 de setembro de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


