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ATA de nº 07 do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 09 dias do mês abril de 2019, às 09h40min responderam presentes os seguintes vereadores: o 

Presidente Excelentíssimo Sr. Rui Rolim Herculano da Silva, 1º secretário vereador Luís André 

Gomes Salvador, 2°secretário vereador Carlos Augusto angelim, alam Patrick barros, Edmilson 

Barbosa Monteiro, Domingos Júlio Miranda de Vasconcelos, Roberto da Silva angelim, 

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

para ler um trecho da bíblia e após colocou 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 Alan Patrick Barros e disse: Solicito que seja expedido 

circunstancial mediante ao chefe do poder executivo municipal no sentido de apreciar no prazo de 15 

dias copias integrais dos seguintes processos licitatórios referente ao exercício financeiro de 2014. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa Monteiro e disse: repasso a mesa o parecer da 

comissão de finanças e orçamento, exercício de 2014 do prefeito Valentim Lucas de oliveira. 

Repasso também o projeto de decreto legislativo. 

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

matéria.  

Estado do Pará, poder legislativo, Câmara municipal de Salvaterra, comissão de finanças e 

orçamentos. Relatório final. 

A comissão de orçamento e finanças da câmara municipal de Salvaterra nesta oportunidade apresenta 

sua manifestação sobre as contas da prefeitura municipal de Salvaterra no exercício financeiro de 

2014 de domicilio neste município de Salvaterra, dos fatos o processo de nº:660012014-00 cuida do 

parecer prévio do TCM sobre as contas da prefeitura municipal de Salvaterra no exercício de 2014 

tem o seguinte escalonamento. 
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Nº1: julga regular com ressalvas as contas anuais da gestão da prefeitura de Salvaterra no exercício 

de 2014 com fundamento no Art.45 da lei complementar estadual 119-2016. 

O TCM julga as contas regulares e reforçou a decisão anterior para recomendar esta casa a aprovação 

das contas da prefeitura municipal de Salvaterra no exercício de 2014 sem prejuízo de recolhimento 

de multa, esse é o conteúdo da decisão do TCM em parecer prévio e envio ao poder legislativo 

municipal em que relatório daquela casa sugere que a câmara municipal emita o parecer prévio 

favorável à aprovação das contas do exercício de 2014 da prefeitura municipal de Salvaterra de 

responsabilidade de Valentim Lucas de oliveira, o ministério público que atua junto com aquele 

poder acompanhou o posicionamento do relatório pela emissão do parecer favorável à aprovação das 

contas, recebido processo nesta câmara, foi remetido pela presidência a esta comissão que em 

reunião decidira a forma relatada e assim sendo, considerando que as falhas apontadas foram sanadas 

no processo da prestação de contas do TCM considerando que o restante prévio do parecer do 

tribunal considerando tudo dos altos consta. 

A comissão de finanças e orçamentos da câmara municipal de Salvaterra examinando o parecer 

prévio emitido pelo TCM do Pará incluso do acordão de nº32023 que aprovam as contas da 

prefeitura municipal de Salvaterra no exercício financeiro de 2014, manifesta-se pelo modo 

favorável ao parecer prévio do TCM e desse modo opina no sentido de que as contas referentes de 

responsabilidade do senhor Valentim Lucas sejam aprovadas pelo ilustre plenário desta casa 

legislativa de forma de exposto no Art.31 do inciso 2 da constituição federal, decisão da câmara em 

projeto do decreto legislativo que hora se submete esclarecimento e apreciação deste poder e o 

parecer da comissão de finanças e orçamento da câmara  municipal, relator: Edmilson Barbosa, 

Membro: Carlos Augusto da Silva Angelim.  

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 

Não há vereadores a se pronunciar 
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Continuando com a primeira parte da ordem do dia, coloco em discursão a matéria em pauta. 

Solicitou a palavra o vereador Alan Patrick Barros e disse: embora quero dizer a todos que 

percebesse dois pesos e duas medidas nesta casa por parte do presidente Rui Rolim, o documento 

que dei entrada aqui que previa sessenta dias de análise das contas conforme constituição federal, ele 

está usando a prerrogativa do regimento interno desta casa, quando se trata do prazo para o senhor 

prefeito encaminhar copias das contas, o senhor presidência não toma atitude nenhuma, quando 

tratasse das contas do prefeito conforme os Art. Já mencionados da constituição federal 37, 

constituição do estado e lei orgânica do município, V.s.ª excelência não toma nenhuma providencia 

quanto ao crime cometido pelo executivo, encaminha as contas e tem um prazo até março de cada 

ano para entregar uma cópia para esta casa, ele nunca cumpriu, esta casa nunca nada fez, então eu 

vejo dois peço duas medidas sobre a forma de conduzir os atos legais do município. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa Monteiro e disse: meu bom dia a todos eu só 

queria dizer que quem não erra, quem somos nós para dizer que somos certinhos e isso é apenas um 

parecer e ainda vai para votação, então se achar que está errado vote contra e não e arrependo de 

nada. 

O presidente colocou em votação o parecer da comissão de finanças e orçamentos: 

Vereador Alan Patrick Barros vota contra o parecer. 

Vereador Jose roberto vota a favor 

Vereador Carlos Augusto vota a favor  

Vereador Edmilson Barbosa Monteiro vota a favor 

Vereador Domingos Júlio vota a favor  

Vereador André Gomes Salvador vota a favor 
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Estado do Pará, poder legislativo, câmara municipal de Salvaterra, comissão de finanças e 

orçamento, projeto do decreto legislativo nº01/2019 de 08 de abril de 2019. Aprova as contas da 

prefeitura municipal de Salvaterra no exercício de 2014, a câmara municipal de Salvaterra 

aprova e a mesa diretora promulga o seguinte decreto. 

Art.1 fica aprovado as contas da prefeitura municipal de Salvaterra no exercício financeiro de 

2014 de responsabilidade do prefeito Valentim Lucas de Oliveira.  

Parágrafo único: a aprovação das contas de que se trata neste artigo de fundamental no Art.31 

parágrafos 2º da constituição federal, faz-se a manifestação em plenária desta câmara 

favorável ao parecer prévio do TCM do estado do Pará, substanciando do acordão de nº32023 

de 22 de março de 2018 daquele tribunal que recomenda a câmara municipal de Salvaterra a 

aprovação das contas da prefeitura municipal de Salvaterra no exercício financeiro de 2014. 

Art.2 fica a presidência da câmara autorizada expedir alvará de quitação ao ordenador das 

despesas no montante da despesa municipal realizadas em 2014, constante no parecer prévio 

do TCM. 

Art.3 a presidência da câmara deverá ser ciente dessa decisão ao juízo eleitoral e ao ministério 

público desta comarca, bem como ao TCM, 

Art.4 este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação revogadas e disposições 

contrários, sala das sessões da câmara municipal de Salvaterra. 

 

O presidente colocou em aprovação o parecer da comissão: 

Vereador Alan Patrick Barros vota contra o parecer. 

Vereador Jose roberto vota a favor 
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Vereador Carlos Augusto vota a favor  

Vereador Edmilson Barbosa Monteiro vota a favor 

Vereador Domingos Júlio vota a favor  

Vereador André Gomes Salvador vota a favor 

 

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: meu bom dia a todos, hoje foi um 

passo importantíssimo em rumo a democracia para cada um cidadão que aqui se faz presente e está 

ouvindo este discursão dentro dos atos legais até por forma de esclarecimento de conhecimento, eu 

tenho me entristecido com alguns pontos e nós já estamos a mais de um mês que a população aqui 

solicita a caixa acústica do lado de fora para poder acompanhar a reunião e o presidente justifica que 

a caixa queimou e não manda concerta, então para que o cidadão tenha o esclarecimento do que 

acontece nesta casa da coragem de cada parlamentar eu peço que o senhor presidente tenha o 

capricho de mandar concerta esta caixa é uma solicitação do povo, peço também que os nobres 

colegas que deram um passo importante com a aprovação do exercício de 2014 no qual eu deixo 

claro aqui o porquê que eu não votei a favor do parecer do TCM e não votei no parecer da comissão 

eu tenho que justificar meu voto pois foi o único contrário, essas contas foram 40 milhões que o 

prefeito está prestando conta, todos que moram aqui sabe da necessidade do município e quantos 

vereadores analisaram essas contas, aqui eu só vi o vereador André, isso não é coragem e sim oficio 

pois o cargo de vereador está para fiscalizar em prol do povo. 

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

tribuna para agradecer a Deus, e falar antes que o vereador Igor se retire gostaria de falar que todos 
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nesta casa legislativa são fiscais e cada um de nós sabemos nossos deveres e parabenizo por você ter 

um tempo todo para analisar as contas do prefeito municipal assim como qualquer um tem seu direito 

como cidadão para fazer a devida analise ou verificação dessa conta, e você tem total direito de votar 

contrário e eu como sou da comissão tenho direito de votar a favor, e minha ida a Belém foi para 

buscar recursos para o nosso município e é isso que o nosso povo necessita, e fui atrás do deputado 

Cassio Andrade na qual ele estará disponibilizando uma emenda para 2020 e estou caminhando com 

o deputado estadual Fabio Figueiras por uma ambulância para as comunidades quilombolas e eu não  

estou aqui só para fiscalizar eu estou aqui para trabalhar, nós passamos uma semana inteira ali nas 

vicinais de monsáras para ajudar aquele povo, e se eu for me empatar fazendo coisas aqui não 

conseguirei ir em busca de recursos para o meu povo e para o nosso município, mais eu nunca vi 

você chega aqui nesta tribuna e dizer que trouxe algum benefício para o nosso município ou que 

conseguiu algo para o povo e você sabe o quanto admiro e respeito V.S.ª excelência,  e eu estou aqui 

não só para fiscalizar mais para trabalhar e o povo quer que você vá em busca de algo bom para eles, 

quero agradecer aqui a todos e que vamos disponibilizar duas emendas para 2020, e muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto Angelim e disse: meu bom dia a todos, e gostaria que 

o vereador Igor não tivesse saído, pois é triste quando uma pessoa é taxada que fez algo que não fez 

e isso prejudica a carreira política de cada um de nós e isso eu não concordo que faça, parabenizo o 

vereador baixo que beneficia o nosso município, gostaria de elogiar a todos mais nem todos os 

vereadores trazem algo para nosso município, então aqui fica minha fala vamos trabalhar em prol do 

povo e buscar mais pelo nosso município, meu 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. Não havendo 

vereadores e vereadoras a se pronunciarem, dou por encerrada a presente sessão. 
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Salvaterra (PA), 16 de abril de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


