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ATA de nº 24 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 20 dias do mês de outubro de 2020, às 09h40min responderam presentes os 

seguintes vereadores: o Presidente Excelentíssimo Sr. Rui Rolim Herculano da Silva, 1º 

secretário vereador Carlos Augusto da Silva Angelim, 2°secretário José Roberto da Silva 

Angelim, Edmilson Monteiro, Edvaldo Barbosa, Maria Noelia Gonçalves, Alam Patrick Barros 

prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Carlos Augusto 

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 Edvaldo Barbosa e disse: Bom dia a todos e 

gostaria de repassar a mesa o parecer da comissão em conjunto em relação ao 

transporte alternativo. 

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

os presentes solicito que encaminhe o projeto da praia do Pinheirinho. 

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

a leitura da matéria.  

Não há matéria. 
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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 presentes, gostaria de agradecer a Deus por tudo, o projeto do vereador Igor em 

regulamentar o transporte alternativo foi a três anos, mais Deus me proporciona 

alegria imensa de poder estar aqui hoje com parecer em conjunto das comissões, três 

anos depois nós somos agraciados favorável para regulamentar o projeto do 

transporte e de iniciativa deste vereador aqui e isso vai valorizar o rodoviário e o 

município, e após aprovado sei que Deus vai iluminar a mente do prefeito para que ele 

não vete esse projeto, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto e disse: bom dia a todos os 

presentes, é com muita satisfação que venho aqui agradecer como líder do governo e 

esse projeto que está sendo aprovado hoje é do poder executivo e infelizmente o 

vereador vem falar aqui que o projeto é dele, fomos procurados pela classe e levamos 

ao poder executivo e a classe foi ouvida e está aqui hoje o projeto e sei que ele vai 

alavancar o município   

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

matéria em pauta. 

 Não houve quem queira discutir. 

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

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Requerimento de nº025/2020 do vereador Carlos Augusto (APROVADO) 
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Parecer em conjunto das comissões de justiça e redação final, finanças e 

orçamento de nº01/2020 e todos seus anexos e parágrafos (APROVADO) 
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Parecer em conjunto das comissões de justiça e redação final, finanças e 

orçamento, projeto de lei de nº02/2020 e todos seus anexos e parágrafos (APROVADO) 

 

 

 

 

Projeto de lei de nº46 que autoriza o chefe do poder executivo a doar terreno 

pertencente ao patrimônio municipal, sem encargos (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. 

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

presentes e venho aqui para agradecer a Deus por mais essa oportunidade lutando 

pela melhoria do povo de Salvaterra e agradecer ao prefeito por ter se disponibilizado 

a atender o morador da vila ceara pois naquele localidade não tinha agua, e 

prontamente ele atendeu e não foi preciso esse nobre vereador fazer requerimento e 
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agradeço muito por isso, agora pouco recebi a visita de um eleitor solicitando 

iluminação pública e já encaminhei o pedido ao prefeito e sei que vamos ser atendidos 

pois confio em seu trabalho; quando eu ia saindo de casa nessa manhã e fui abordado 

por uma pessoa aqui do nosso município, na qual ele foi transportado pela ambulância 

que nós conseguimos contempla para a vila de monsarás e esse cidadão agradeceu 

pelo trabalho de termos conseguido a ambulância pois serviu para buscar a filha dele 

que estava enferma e essa é a única vila que tem ambulância por enquanto, pois ainda 

vem muito mais pois o deputado Cassio Andrade garantiu que irá disponibilizar 

emenda de trezentos e cinquenta mil e vamos adquirir mais duas ambulâncias a cada 

ano e sei que vamos conseguir pois a minha meta é a saúde e eu agradeço muito a 

Deus por tudo e sei que vamos alcançar nossos objetivos, muito obrigado a todos. 

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

dia a todos os presentes, venho aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade 

por tudo que ele nos concedeu e nessa luta vamos desenvolvendo com o município 

de Salvaterra, e vou dar um destaque aqui para a vila de agua boa e hoje tivemos um 

grande sucesso pois conseguimos junto ao ex-governador Simão Jatene e 

conseguimos o asfalto para aquela localidade pois era intrafegável e todos ganham 

com isso e o povo agradece, e falo também do nosso prefeito Valentim que lutou junto 

de nós para que esse asfalto sai-se e já estamos organizando a praça para receber os 

visitantes e moradores naquela localidade e isso vai gera emprego e renda, e eu como 

vereador vou sempre assumir meu papel como representante desse município e o 

nosso município só se desenvolve se tiver a união, está chegando as eleições e o 

povo deve eleger seu representante para que esse leve a melhoria não só para o 

município mais para as zonas rurais na qual muitas estão esquecidas, mais vamos 

lutar sempre pelo povo se estivermos a frente da comunidade, colocamos 

requerimentos atrás de requerimentos pois sabemos a comunidade tem que ser 

atendida, eu agradeço a todos e muito obrigado. 
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Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia e disse: Meu bom dia a todos os 

presentes,  eu gostaria de falar aqui que fiz um requerimento em 2017 para a 

comunidade de salvar na qual solicitava agua para aquela localidade e o prefeito não 

faz o trabalho dele e ainda foi falar de mim que não faço nada, já fiz vários 

requerimentos para mangueiras e outras localidades e o prefeito ainda fala que eu não 

faço nada, então se ele não executa o trabalho pedido via requerimento eu não posso 

fazer nada, pois meu papel de vereadora estou fazendo mais infelizmente não sou 

atendida, fica aqui meu desabafo, e meu muito obrigado. 

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

presentes e venho a esta tribuna porque fui surpreendido, acho que todos os 

vereadores receberam um documento da assistência social falando sobre a lancha e 

ela recebe um valor de sete mil reais por mês, mais não mandou o extrato da conta 

onde cai esse valor pois a lancha está parada então esse valor deve está acumulado, 

uma lancha que era pra atender as comunidades e está parada e gostaria que fizesse 

um oficio solicitando esse extrato comprovando o dinheiro guardado e falar também 

d secretaria de educação; a secretaria de educação continua recebendo o dinheiro do 

transporte escolar mesmo com tudo parado devido a pandemia, e esse valor ainda 

aumentou e os micro-ônibus estão quebrados e o dinheiro está indo para a SEMED 

então precisamos de respostas e os alunos estão sem receber o kit escolar a dois 

meses e o recurso está vindo mais não estão repassando para as crianças, queremos 

transparência com esses valores pois não é pouco o valor, gostaria de falar da agua 

dentro do nosso município e está faltando e o povo cobra, foi repassado o valor para 

fazer as caixas d’água e esse dinheiro já saiu todo e não foi concluído as caixas e nem 

o sistema e quem sofre é o povo e eles exigem explicação pra onde foi todo esse 

dinheiro?, então fica aqui meu voto de repudio e esclarecimento das secretarias e 

exijo que seja feita três requerimentos para SEMED, SEMUSA e SEMAS solicitando 

explicação pelo valor repassado da lancha, do transporte público e merenda escolar 

e as UBS que não foram entregues, muito obrigado a todos. 
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Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e estou aqui para disciplinar a sessão e não vou entrar em mérito de 

ninguém para brigar ou discutir e sempre falo que política agente faz fora da câmara, 

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), 29 de setembro de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


