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Ata de nº 08 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 08 dias do mês de maio de 2018, às 09h40min responderam presentes os seguintes vereadores: o 

Presidente Excelentíssimo Sr. Rui Rolim Herculano da Silva, 1º secretário vereadora Gimino 

Miranda de Vasconcelos, 2°secretário vereador Luis Andre Gomes Salvador,  Alan Patrick Barros, 

Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa, Edvaldo barbosa, Prosseguindo com a reunião o 

Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Gimino Miranda para ler um trecho da bíblia e após 

colocou a palavra à disposição aos Srs. vereadores e vereadoras pelo tempo de 5 mim para 

passarem à mesa seus respectivos trabalhos. Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa  e 

disse: passo a mesa o meu requerimento onde solicito a criação da secretaria de pesca, solicitou a 

palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: passo a mesa dois requerimentos de minha autoria 

onde solicito em carater de urgência a copia da relação das escolas atendidas pela compra de material 

esportivo, realizado no processo licitatorio de nº047/2015 no valor de R$226.730,00, O segundo 

requerimento de nº14/2018, requero na forma regimental de carater urgente que seja encaminhado ao 

exc.sr.prefeito e a secretaria de ação social a copia da relação dos nomes das pessoas beneficiadas no 

programa de cesta basica atendida pelo processo licitatorio de nº06/2017 para aquisição de generos 

alimenticios e a manutenção do programa do fundo municipal de assistencia com copias para o TCM 

e o Ministerio Publico, o presidente passou para o grande expediente pediu ao 1° secretário para 

fazer a leitura da matéria. Prefeitura Municipal de Salvaterra , oficio de nº052/2018, salvaterra 

26 de abril de 2018. Sr.presidente estamos enviando a esta casa legislativa o projeto de lei d 

nº010/2018 que dispoem sobre a lei de diretrizes orçamentarias da LDO para o exercicio de 

2019 para que essa casa de andamento cabiveis. Atenciosamente Valentin Lucas de Oliveira 

prefeito municipal  

 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 Alan Patrick Barros e disse: Bom dia a 

todos, venho nesta primeira parte da ordem do dia para defender meus dois requerimento em carater 

de urgencia para que seja votado nesta seção, e que todos saibam que o nosso trabalho aqui nesta 

casa é fiscaliza todos os recursos vindo até este municipio, um dos meus requerimentos eu peço com 

copia ao ministerio publico e o TCM  que o secretario de educação encaminhe a esta casa copia das 

escolas que foram beneficiadas com o material esportivo, nos precisamos saber se as escolas 

receberam estes materiais e se os alunos estão se beneficiando do material, o outro requerimento que 

eu peço a copia da relação das pessoas beneficiadas com as cestas basicas, onde ocorreu um processo 

licitatorio que  ofertava 14.400 cestas basicas para 2017 e ele atingiu um valor de quase 

R$900.000,00 mil reais, segundo tribunal de contas que enviou ao nosso municipio, por esse motivo 

solicito a lista com os nomes das familias ou pessoas beneficiadas , esta casa precisa saber onde foi 

gasto esse dinheiro em cesta basica do ano de 2017. 
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Solicitou a palavra  o vereador Edvaldo Barbosa e disse: Bom dia a todos, eu venho defender meu 

requerimento que passei a mesa agora pouco pedindo ao gestor do municipio que crie uma secretaria 

de pesca, o nosso municipio tem duas profissões a pesca e a agricultura, e a pesca é onde nos 

estamos precisando da secretaria pois na agricultura ja temos quem nos atenda so não temos o 

secretario mais temos a secretaria, então espero ser atendido com esse requerimento para atender 

melhor nossa população  

Coloco em discursão os treis requerimentos colocados nesta casa legislativa. 

 

Não havendo quem queira discutir passo para segunda parte da ordem do dia.  

Gabinete do vereador Edvaldo Barbosa Gomes, requerimento de nº12/2018, requer que seja oficiado 

ao Sr.prefeito municipal sobre o assunto a seguir exposto. A atividade pesqueira contribui 

expressamente para o abastecimento local sendo ainda desenvolvida e artesanalmente atraves de 

redes, currrais e pesca de anzol, a maioria dos centros de pesca do municipio. Na comunidade do 

caldeirão a uma fabrica de gelo que possui capacidade para produzir cerca de 48 toneladas/dia de 

gelo e 10 toneladas/dia para beneficiamento do pescado, o requerimento é necessario para que possa 

melhora ainda mais os beneficios em nosso municipio criando a secretaria de pesca. (APROVADO 

REQUERIMENTO) 

Gabinete do vereador Alan Patrick Barros, requerimento de nº14/2018, requero na forma regimental 

despois de ouvir o soberan plenario desta casa legislativa, que seja encaminhado ao ilustrissimo 

Sr.prefeito Valentin Lucas de Oliveira e a secretaria de ação social a copia com a relação dos nomes 

das pessoas beneficiadas com o programa cesta basica atendida pelo processo licitatorio de 

nº06/2017 PMS, para aquisição de generos alimenticios e manutenção do programa de fundo 

municipal de assistencia social. Observação : com copias ao TCM e ao Ministerio Publico. 

(APROVADO REQUERIMENTO) 

Gabinete do vereador Alan Patrick Barros, reuqerimento de nº13/2018, excelentissimo oresidente da 

camara municipal de salvaterra, requero na forma regimental apos aouvir o soberano plenario deste 

poder legislativo se aprovado for, que seja encaminhado ao ilustrisimo prefieto municipal de 

salvaterra e ao secretario de educação, com copia a relação das escolas beneficiadas com o material 

esportivo realizado no processo licitatorio nº047/2015 no valor de R$226.730,00. (APROVADO 

REQUERIMENTO) 
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                  . Não havendo mais matéria a ser aprovada 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 Alan Patrick Barros e disse: Bom dia a todos, Retorno nesta tribuna  e 

informo sr.presidente que continua sendo corriqueiro a falta de respeito com esta casa eu encaminhei 

a secretaria oficio pedindo a copia do CRV e CRLV dos veiculos que prestan serviços a secretaria de 

ação social, ja passamos dos 15 dias e a secretaria não nos deu resposta. Não chegou até minha mesa 

e nem no meu gabinete, então mais uma vez aquilo que foi dito aqui pelo vereador Andre em certo 

momento e pelo vereador Edvaldo Barbosa, essa resposta sr.presidente tem que ser encaminhada no 

prazo de 15 dias e tem uma lei que determina isso e quando eu digo que esta casa muitas vezes esta 

sendo desrespeitada eu falo nesse sentido legal de que os nosso pedidos e as informações que 

pedimos como parlamentares, os secretarios estão passando por cima e não é a primeira vez isso, 

entáo peço que o senhor presidente encaminhe a secretaria que entregue a esta casa a copia do CRV 

E CRLV dos carros que transitam sem placa nesse municipio, como que vou cobra documentação de 

algum veiculo eu sendo secretario se o veiculo da minha secretaria roda no municipio sem placa que 

moral e respeito eu vou ter. Então peço que tenha serenidade e seja encaminhado as copias dos 

documentos. E agradeço  pela aprovação do requerimento para enviar a copia da relação com os 

nomes dos beneficiados com a cesta basica no ano de 2017, e eu enviei na semana passada o projeto 

de lei que cria a guarda municipal e o projeto ja se encontra na secretaria e peço a copia do envio 

para o prefeito com recebimento de que foi aceito a proposta de lei da criação da guarda municipal, 

(solicitou a palavra o vereador Andre Salvador e disse para carater de informação esse valor de quase 

900.000,00 mil reais foi prestado conta, pois a cesta basica foi parada em 2016), agradeço a 

oportunidade vereador Andre e para informa que a impresa vencedora  foi a W.MORAES DA 

SILVA COMERCIO EIRELE, e o contrato teve inicio no dia 20 de março de 2017 e o fim de sua 

vigencia no dia 20 de março de 2018 e que o documento retirado do TCM vai ser enviado copia para 

Vsª excelencias, muito obrigado a todos. 

Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: não havendo vereador e vereadora a se 

pronunciar dou por encerrada esta sessao, um bom dia a todos e muito obrigado. Não havendo 

vereadores e vereadoras a se pronunciarem, dou por encerrada a presente sessão e convido os 

presentes para a próxima reunião no horário regimental. 
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Salvaterra (PA), 15 de Maio de 2018 

                                            

 

                                               __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


