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

Aos 15 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 José Roberto,  Alan Patrick Barros, Rodrigo Salgado 

Novaes, Edmilson Barbosa, Edvaldo Barbosa, Domingos Júlio, Jose Roberto Angelim, 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. Não foi repassado nenhum trabalho ou 

oficio 

, o presidente passou para o grande expediente pediu ao 1° secretário para fazer a leitura da 

matéria. Não tem 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 Edvaldo Barbosa e disse: Bom dia a 

todos e gostaria de falar que vai ficar a disposição através do presidente da comissão que teremos 20 

dias aqui nesta casa legislativa para apreciar a Lei de diretrizes orçamentarias para saber se necessita 

adicionar mais alguma coisa ou ajustar. 

 

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

para ser aprovada ou discutida. 

 

                  . 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 José Roberto e disse: 

Bom dia a todos e venho até esta tribuna agradecer a Deus em primeiro lugar e dar Boas vindas ao 

nobre amigo Domingos Vasconcelos, Obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick e disse: Bom dia a todos e eu venho até esta tribuna nesta 

manhã e me sinto muito honrado em esta diante deste poder para representar os direitos adquiridos 

dentro da constituição e o que prevê o dispositivo da Lei Orgânica Municipal e dar as Boas vindas ao 

nobre amigo Domingos Vasconcelos,  e como eu falei no inicio do mandato nos temos duas cartilhas 

aqui nesta casa que se chama Lei orgânica e Regimento interno. Não podemos deixar em momento 
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algum um membro desta casa desamparado ou desassistido o vereador aqui ele é amparado pela 

constituição, muita das vezes a pessoa perde os limites dentro da politica até onde podemos ir com a 

verdade, então vim até aqui explicar uma conversa que chega torta aos ouvidos das pessoas e jamais 

um suplente vai tomar o lugar de um vereador, mais sim ele vai  assumir até esta pessoa se recupera. 

Estou aqui nesta manha para deixar a transparência no meu mandato e em momento algum eu queria 

o direito de troca parlamentar nesta casa, mais eu tenho sim uma denuncia nesta casa contra a pessoa 

do presidente por não recolhimento da patronal, e nos queremos que ele prove com as obrigações 

tributarias desse poder qual o problema em mostra os extratos pagos da nossa patronal pois o ultimo 

pagamento foi pago de duas vezes, e eu venho sempre aqui nesta tribuna trazer a verdade eu tenho 

compromisso com isso’ e que a justiça julgue o presidente e que promotor pergunte a ele porque não 

fez o pagamento da patronal e é um direito nosso saber isso. 

Para esclarecimento do povo os secretários não ligam para o que a câmara aprova, e onde fica nosso 

papel de fiscal se os secretários não encaminham o relatório que é enviado a eles e quero agradecer a 

todos e desejar  um bom dia. 

Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda e disse: Bom dia a todos e quero agradecer a Deus 

por mais este dia e deseja ao meu companheiro Domingos Vasconcelos saúde e estou muito feliz em 

ver você no seu lugar aqui nesta casa legislativa e ouvindo atentamente os relatos dos vereadores que 

me antecederam e agradecer ao nobre prefeito Valentim Lucas pelas obras que sido feitas em 

Salvaterra e, diga-se de passagem, que eu nunca pedir uma urna, mais pelo que conheço o prefeito 

ainda não ouvir dizer e nem fala que ele já disse um não pra alguém que não conseguiria e se omitiu 

alguma vez ele nunca virou as costas para atender e quero agradecer aqui Sr. presidente  a pessoa do 

prefeito deste município o Sr. Valentin Lucas (solicitou uma parte o vereador domingos Vasconcelos 

e disse: sou grato pelas suas palavras e agradeço muito a todos aqui que oraram pela minha melhora 

e pediram muito a Deus que eu pudesse voltar até esta casa legislativa) e eu encerro aqui meu 

pronunciamento e que Deus nos abençoe a todos, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa e disse: Bom dia senhores vereadores e a todos os 

presentes nesta casa e ao povo que passa ai fora na PA, e eu venho nesta tribuna agradecer a Deus 

por mais essa oportunidade e venho nesta manha agradecer a secretaria de saúde por ter conseguido 

uma urna para um garoto lá da minha comunidade, onde o pai dele foi até minha residência a noite e 

me informou do acontecido e nos dirigimos a casa da secretaria onde ela tinha acabado de chegar da 

capital de Belém e agradecer muito pela força de vontade dela em resolver a situação daquela 

família, e quero também agradecer a pessoa do Sr. Prefeito Valentin Lucas que vem fazendo o seu 

trabalho em nosso município, e eu sei que ele não agrada a todos mais ele vem fazendo o trabalho 

certinho e agradecer a presença do nosso amigo vereador Domingos. Muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: Bom dia a todos e venho até esta tribuna saúda no 

amigo vereador Domingos Vasconcelos que Deus sempre abençoe você companheiro, e agradeço 
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pelo esforço que todos nos fizemos agora pouco, pois acho, eu que se não fosse resolvido a situação 

daquela família onde solicitava uma urna chorando para nos para que seu família fosse enterrado 

com dignidade e eu liguei para o prefeito e conseguimos resolver essa situação. E gostaria de dizer 

que não vou me prender nesses debates internos da nossa casa legislativa e vou dar mais atenção as 

comunidades e gostaria que um vereador fizesse o mesmo pois toda seção vem com o mesmo 

argumento sem muita importância pois essa politica interna nossa não esta somando e sim 

diminuindo para min então não vou mais me envolver e não sou de distorcer nada. Obrigado a todos. 

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

pronunciar dá por encerrada esta sessão, 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), 29 de Maio de 2018 

                                            

 

                                               __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


