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Ata de nº 11 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 29 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 Luís André Salvador,  

Alan Patrick Barros, Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa Monteiro, Edvaldo José 

Barbosa, Domingos Júlio, Jose Roberto Angelim, Maria Noelia, Prosseguindo com a 

reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador  Edmilson Barbosa 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 Alan Patrick Barros e disse: repasso a mesa o requerimento 

de minha autoria na qual venho requerer a formação de uma CPI, que é uma comissão 

parlamentar de inquérito e que esta venha investigar um contrato licitatório no valor de 

R$892.800,00. Onde visava entregar 14.400 cestas básicas no município e a secretaria 

não nos envio a relação com o nome dos beneficiários das cestas do programa e coloco 

em aberto esse relatório para podermos investigar e preciso da assinatura dos senhores e 

repasso a mesa meu requerimento de nº16/2018. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: repasso a mesa meu 

requerimento de nº15/2018 

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

leitura da matéria. Câmara Municipal de Salvaterra, Comissão de finanças e orçamentos, 

encaminho a câmara municipal de Salvaterra na pessoa do vereador presidente para a 

manifestação dessa o projeto de Lei que trata das diretrizes orçamentarias para 2019 nos 

termos constitucionais mais precisamente no código do artigo 165, segundo deve a Lei de 

diretrizes orçamentarias abrangentes. Metas e prioridades da administração: inclusão de 

despesas e capital para o exercício financeiro subsequente, orientação sobre a elaboração 
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de orçamento anual, As alterações de legislação tributarias, além dos aspectos já 

anunciado do planejamento e outra função pode ser observada qual seja torna mais 

transparente e ampliar a participação do legislativo no processo orçamentário este que o 

clássico orçamentário não permitiu aos representantes da sociedade maior visão completa 

da real situação das finanças municipal. 

Prefeitura Municipal de Salvaterra, SEMMA oficio nº02/2018, ao Sr.excelentíssimo Rui 

Rolim presidente da Câmara de vereadores, senhor presidente tenho a satisfação em 

cumprimenta-lo e ao mesmo tempo solicita o espaço da Câmara municipal no dia 05 de 

junho na terça-feira para que encerrassem a 6º semana do meio ambiente as 16:00h, que 

tem como tema Agua e Meio ambiente, esperamos sua decisão favorável. Atenciosamente 

Nivaldo Ramos secretaria da SEMMA. 

Governo do estado do Pará, secretaria de segurança publica Policia Militar do Pará 

CPRXI-MARAJO, oficio 070/2018, ao Sr.excelentíssimo Rui Herculano presidente da 

câmara de vereadores, assunto e informação: com os comprimentos destilo consideração 

e movimentação natural dos oficiais no âmbito da corporação considerando o intuito dessa 

gestão de preserva os salutares laços de parceria institucionais considerando finalmente o 

objetivo de melhora sempre o trabalho que a Policia Militar do Pará emprestando com 

apoio das autoridades e empresas da sociedade organizada e população em geral 

informamos a V.s. que estou assumindo o comando da policia regional do Marajó oriental. 

Atenciosamente Mauro Barbas da Silva Comandante do CPRXI-Marajó Oriental. 

 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 do meu requerimento onde peço 

urgência na restauração de um patrimônio onde foi feito um casulo na comunidade de 
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Bairro Alto, e o patrimônio é municipal e hoje peço essa restauração. Muito obrigado a 

todos. 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: Bom dia a todos e venho 

defender meu requerimento que coloquei em conjunto com o vereador Rodrigo Novaes, 

onde estive na comunidade caldeirão e nos fizemos uma limpeza na praça na qual se 

encontra abandonada e os moradores solicitaram a nos que fosse feita a iluminação 

publica da localidade e eu junto ao vereador Rodrigo estamos dando entrada a este 

requerimento. Obrigado. 

Passo para segunda parte da ordem do dia e coloco em votação os documentos a 

seguir. 

Oficio 02/2018 SEMMA (APROVADO) 

Requerimento nº15/2018 (APROVADO) 

Requerimento nº16/2018 (APROVADO) 

Parecer da comissão de finanças e orçamentos (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 Alan Patrick Barros e disse: Bom dia a todos e venho até esta tribuna agradecer 

sempre a oportunidade que Deus me dá sempre, desde o primeiro dia aqui nesta casa eu 

falo que nos só teremos uma sociedade justa e igualitária quando um homem de bem tiver 

a mesma gana dos corruptos e nos vamos mudar o quadro do nosso país, pois eles se 

organizam é só ligar a televisão e ver as greves e a insatisfação. Com a greve dos 

caminhoneiros, falaram que faltou remédio nos postos de saúde, mais já não tinha antes 

da greve, falaram que devido a greve não chegou nas escolas a merenda escolar. mais já 
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não tinha, existe lei e o brasil está mudando lentamente, pois eu falo por min o que foi me 

designado aqui nesta casa eu estou a cumprir e sempre estou aqui nesta tribuna com 

requerimento ou reivindicando alguma coisa, desde do dia 18 o portal da prefeitura esta 

fora do ar, e o prefeito continua descumprindo com o TAGI onde ele pagou multa na LAI, e 

parabenizo o presidente desta casa pois consultei o portal e verifiquei que esta ficando 

todo organizado e parabenizo a equipe técnica. 

E antigamente para fiscaliza tinha da entrada no TCM e hoje basta acessar o portal, ficou 

mais fácil para o vereador. E venho novamente Senhor presidente tocar no mesmo 

assunto em relação a patronal pois desde o dia 18 venho cobrando em todas as sessões 

porque foi aprovado o requerimento mais V.s. excelência não apresentou e estarei aqui 

sempre lembrando e cobrando sobre a patronal, lista da cesta básica a relação das 

escolas que recebeu material esportivo e quero saber quais escolas receberam. Meu muito 

obrigado e fiquem todos com Deus.  

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: Bom dia a todos e eu venho até 

esta tribuna nesta manhã e me sinto muito honrado em esta diante deste poder e eu peço 

ao Jonas que repasse aos amigos vereadores o requerimento onde solicitei no dia 

13/06/2017 ao poder executivo que ativasse os setores de identidade, alistamento militar e 

carteira profissional e por surpresa hoje me chega o oficio daquela secretaria que ja esta 

funcionando no prédio da assistência social os serviços citados acima. E estou aqui no 

meu 6º mandato e agradeço ao povo de nosso município e a Deus, pois nos trabalhamos , 

legislamos  e fiscalizarmos pois foi para isso que fui eleito para lutar por esse povo e quero 

parabeniza a secretaria Graça Castro e ao prefeito Valentin Lucas. Obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Jose Roberto Angelim e disse: Bom dia a todos e queria 

agradecer primeiramente a Deus e segundo ao povo que me colocou aqui nesta casa 

legislativa e eu vejo que todos brigam pelas suas comunidades todos os companheiros 

vereadores e parabenizo a V.S. excelência vereador Edvaldo pelo excelente trabalho e 
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muitas pessoas já vieram me procurar para emissão de alguns documentos, bom dia 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), 06 de Junho de 2018 

                                            

 

                                               __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 
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