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

Aos 16 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 Gimino Miranda de Vasconcelos, Carlos Augusto angelim, 

Edvaldo Barbosa, Edmilson Barbosa Monteiro, Domingos Júlio Miranda de Vasconcelos, José 

Roberto da Silva angelim, Alan Patrick Barros, Maria Noelia Gonçalves, 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. 

Repassou a mesa o requerimento o vereador Alan Patrick Barros. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto Angelim e disse: Solicito que seja enviado ao poder 

executivo um oficio que solicite a Cosampa que religue a agua de alguns bairros 

Solicitou a palavra o vereador Gimino Miranda e disse: Solicito que seja enviado ao poder 

executivo um oficio e a Constrol que seja reparado a agua próximo da escola Salomão 

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

matéria.  

Não há 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 Alan Patrick Barros e disse: sobre o requerimento eu quero 

discutir e esclarecer pois fala das prestações de contas de 2014 na qual o prefeito prestou conta com 
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o TCM de quarenta milhões utilizado no nosso município, e estas contas foram aprovadas e eu estou 

justificando aqui mis uma vez. A lei 8.666 que trata sobre processo licitatório, ela é muito bem clara 

quando se fala de valores a serem pagos por meios de licitações, então ao analisar as contas eu 

percebi um fracionamento de valores na tentativa de camuflar o valor máximo, então descontraíra a 

lei 8.666 de 1993, e eu peço em caráter de urgência que esses processos essas ordens de pagamentos 

essas notas de empenho na qual o vereador André acabou de ler, seja esclarecido para esse poder 

para que a gente encaminha ao TCM e  Ministério Público se ouve transparência, se ouve lisura 

nesses processos. 

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

Não houve discursão 

O presidente colocou em aprovação os requerimentos a seguir: 

Reprovado o requerimento do vereador Alan Patrick barros, com três votos a favor, quatro 

contras, duas abstenções. 

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, eu quero usar 

essa segunda parte da ordem do dia para esclarecer, eu não passei procuração para ninguém e estão 

falando aí fora que o vereador Igor barros trouxe o Detran para Salvaterra, mais eu não fiz isso 

simplesmente por situação de intriga vincularam meu nome a isso. Hoje eu acabei de ter uma derrota, 

mais a derrota não é só minha e sim do povo que quer transparência pois meu requerimento foi 

reprovado, mais eu respeito, pois, vivemos em um pais democrático e por esse motivo nós estamos 

sofrendo uma coisa chamada corrupção, mais nós sabemos que a promotora não precisa do voto da 

maioria para agir pois ela pode agir sozinha, eu parabenizo os vereadores que votaram a favor do 

meu requerimento pois esses querem a transparência. Para analisar uma prestação de conta tem prazo 
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e por isso eu fiquei com requerimento atrasado pela sessão passada e nessa sessão foi reprovado meu 

requerimento mais vamos continuar buscando e fiscalizando, muito obrigado.  

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

tribuna para agradecer a Deus, eu venho nesta tribuna usar meu s 20 minutos e fazer um pouco de 

cobrança pois todos nós somos cobrados, e quando eu falei do terraplenagem das vicinais e nós 

sabemos que esse inverno está sendo muito forte, espero que nossos povos das comunidades estejam 

bem pois sabemos que eles são os mais atingidos, nós temos pedidos em nossos requerimentos 

muitas coisas em prol do benefício do nosso povo, mais infelizmente não somos atendidos pelo 

nosso poder executivo, por isso que é sempre bom o povo participar de nossas sessões para eles 

verem o quanto nós lutamos por vocês e muita das vezes não somos atendidos e o povo ai fora acaba 

falando mal dos vereadores, e eu quero aqui falar que estarei sempre a disposição de todos vocês e 

estarei sempre lutando pelo meu povo e nossas comunidades meu muito obrigado. 

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), 23 de abril de 2019. 

                                            

                                                 __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


