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ATA da 1ºparte da Reunião Extraordinária do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara 

Municipal de Salvaterra. 

Aos 07 dias do mês de Julho de 2020, às 09h40min responderam presentes os seguintes vereadores: 

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

Miranda de Vasconcelos, 2°secretário vereador Luís André Gomes Salvador, Carlos Augusto da 

Silva Angelim, Edvaldo Jose Barbosa Gomes, Alan Patrick Barros, Rodrigo Salgado Novaes, 

Edmilson Barbosa Monteiro, José Roberto da Silva Angelim, Jorge Wilson Leite da Cruz, Maria 

Noelia Gonçalves, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente solicitou aos representantes 

da comissão de finanças e orçamento que faça a leitura do parecer prévio do tribunal de contas 

do município. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa Monteiro e disse: bom dia a todos os 

presentes, e repasso a mesa o parecer do TCM para o segundo secretario fazer a leitura. 

Leitura do parecer prévio pelo 2º secretario Vereador Luís André Gomes Salvador: A 

comissão de finanças e orçamento da Câmara Municipal de Salvaterra nesta oportunidade 

apresenta sua manifestação sobre as contas da prefeitura municipal de Salvaterra, exercício 

financeiro de 2013, de responsabilidade do gestor Valentim Lucas de Oliveira, residente e 

domiciliado na cidade de Salvaterra na avenida Vitor Engelhard S/N, bairro Centro. Dos fatos; 

o processo nº660012013-00 cuida do parecer prévio do TCM, sobre as contas da prefeitura 

municipal de Salvaterra, exercício financeiro de 2013 e tem o seguinte escalonamento. 

1 – Parecer prévio do TCM, pela aprovação das contas (resolução nº13832 de 12 de abril de 

2018). (fls. 774 e 775). 

Que recomenda a aprovação de contas anuais de governo exercício de 2013 de 

responsabilidade de Valentim Lucas de Oliveira, nos termos do inciso 1 do Art.37 da lei 

complementar 109/2016. 
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Esse é o conteúdo da decisão do TCM, em parecer prévio enviado ao poder legislativo 

municipal, em que a auditoria daquela casa sugeriu que a câmara municipal de Salvaterra 

emita parecer prévio favorável à aprovação das contas do exercício de 2013, da Prefeitura 

Municipal de Salvaterra, de responsabilidade de Valentim Lucas de Oliveira, com aplicação de 

multas. 

O ministério público, que atua junto aquele poder, através da Dra. Elisabeth Salame, 

acompanhou o posicionamento da auditoria, pela emissão de parecer favorável à aprovação 

das contas. 

Recebido o processo nesta câmara foi remetido pela presidência a esta comissão, que em 

reunião decidiram na forma a seguir relatada. 

Não tendo sido necessário a apresentação de defesa por ser regular as contas, bem como pelo 

fato do ordenador ter declinado ser desnecessário a defesa. 

Em assim sendo; 

A comissão de orçamento e finanças manifesta-se FAVORAVEL ao parecer prévio do TCM, 

que aprovou as contas da prefeitura de Salvaterra exercício financeiro de 2013 

Isto posto e 

Considerando o constante no parecer prévio do TCM; 

Considerando tudo que dos autos consta: 

A comissão de orçamento e finanças da câmara municipal de Salvaterra, examinando o 

parecer prévio emitido pelo tribunal de contas dos municípios do estado do Pará, incluso na 

resolução nº13832, que aprovaram as contas da prefeitura municipal de Salvaterra 

FAVORAVEL ao parecer prévio do TCM e, desse modo, opina no sentido de que as contas 

referenciadas de responsabilidade do sr. Valentim Lucas de Oliveira sejam APROVADAS pelo 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

RUA CEARENSE, S/N, CENTRO, SALVATERRA-PARÁ. 

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 3 

ilustre plenário desta casa legislativa, na forma do disposto no Art.31, §2º da constituição 

federal e Art.50, inciso VII da lei orgânica municipal, consubstanciando a decisão da câmara, 

em projeto de decreto legislativo, que ora se submete à esclarecida apreciação deste poder. 

É o parecer, em 12 de junho de 2020 

Edmilson Barbosa Monteiro (Relator), Edvaldo Barbosa Gomes (Presidente da Comissão), 

Carlos Augusto da Silva Angelim (Membro).  

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e disse: Vossa Excelência senhor presidente, 

queria pedir desculpas a todos que nos assisti e tiram do seu tempo para adentrar a uma casa de leis e 

ver uma coisa simples que é a lei desta casa, e o senhor presidente tem preguiça até de ler o Art.125, 

pois tem que ler e cumprir senhor presidente, você transformou essa casa de Lei em um verdadeiro 

Circo no qual você é o palhaço principal, você deveria ter vergonha de conduzir uma sessão dessa 

forma arbitrária, onde tem o regimento para ser cumprido e você menos preza, rasga e pisa em cima 

e eu quero ver a postura dos demais vereadores, parabenizo o vereador Rodrigo Novaes pois está 

fazendo valer o regimento interno desta casa, o vereador André sabe como segundo secretario que 

está atropelando brutal o regimento interno e a constituição federal no Art.31, qualquer um cidadão 

pode ler, inciso 3: as contas dos municípios ficarão durante sessenta dias anualmente disponível para 

qualquer contribuinte para exame e apreciação. Eu só peço que faça valer a lei nesta casa. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: Senhor presidente eu não estou 

de acordo de como você está dando andamento a sessão e peço permissão para me retirar da presente 

sessão. 

Respondeu o presidente: fique à vontade senhor vereador, pois temos quórum suficiente para dá 

continuidade na sessão. 

Tribunal de contas os municípios, gabinete do conselheiro Sergio Leão 

Resolução nº13.832 
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Processo: 660012013-00 

Origem: Prefeitura municipal de Salvaterra 

Assunto: prestação de contas de governo exercícios de 2013 

Relator: conselheiro Sergio leão 

Ementa: prestação de contas de governo, prefeitura municipal de Salvaterra, exercício de 2013, 

parecer prévio recomendando a câmara municipal à aprovação das contas. 

 Resolvem os conselheiros do tribunal de contas dos municípios do estado do Pará, por 

votação unanime, em conformidade a ata da sessão e nos termos do relatório e voto do 

conselheiro relator, as fls. 764 a 765 dos autos, que passam a integrar a esta decisão: 

1 – Emitir parecer prévio recomendando à câmara municipal de Salvaterra à 

Aprovação das contas anuais de governo, exercício de 2013, de responsabilidade do 

sr. Valentim Lucas de Oliveira, nos termos do inciso I, Art.37 da lei complementar 

nº109/2016. 

Após transito em julgado desta decisão, deve a secretaria notificar o presidente da 

câmara municipal, para que, no prazo de 15 (Quinze) dias, retire os autos da sede 

deste tribunal, para processamento e julgamento do presente parecer prévio, no 

prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o Art.71, §2º, da constituição 

estadual, sob pena de envio dos autos ao ministério público para apuração do crime 

de improbidade, por violação do Art.11, II, da lei nº8.429/92, sem prejuízo de outras 

sanções que vier imputar o tribunal, de natureza pecuniária e de ponto de controle 

para reprovação de suas contas. 

O presidente colocou em discussão a matéria, disponibilizando 20 min. Para todo o plenário. 
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Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros para discutir e disse: Bom dia a todos os 

presentes nesta manhã que continuam nos acompanhando tanto aqui quanto na live e mostra para 

todos a loucura e sanidade do presidente desta em cometer uma atrocidade em cima do nosso 

regimento e da constituição federal, veja bem, hoje o presidente traz a esse plenário em uma sessão 

extraordinária às pressas para votar as contas do prefeito Valentim Lucas, que ele mesmo acabou de 

citar que foi dado entrada em fevereiro, o processo legal de julgamento conforme estabelece o nosso 

regimento a Lei orgânica do município, constituição estadual e federal violada e que vossas 

excelências vão aprovar sem encaminhar o parecer da comissão para os vereadores, ai como eu posso 

votar se não recebi cópia desse documento, prefeito Valentim suas contas de 2013 eu não posso 

julgar suas contas pois nem vereador eu era, sei lá o que tu fizeste nesse período, eu quero analisar as 

contas mais o presidente desta casa de forma autocrática, eu não posso acompanhar uma loucura 

dessas pois ameaça a constituição federal, mais tratando de Salvaterra eu não sei a quem você 

responde senhor presidente, a que personalidade você representa, porque eu desconheço essa que 

atropela tudo que existe de ilegal nesta casa, vossa excelência é o reflexo da ignorância e da 

vergonha dentro desse legislativo municipal, vossa excelência representa tudo de abominam-te de 

ilegítimo que venha configurar dentro dessa câmara vossa excelência carrega nas suas costas. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto para discutir e disse: senhor presidente, bom dia, 

seria de forma equivocada do senhor com a secretaria, pois realmente não foi enviado o documento 

do parecer da comissão para a mesa de cada vereador, mais isso não vem ao caso para que não 

possamos colocar em apreciação as contas do gestor do exercício de 2013, até porque todos nos 

vereadores eleitos sabemos que o parecer do TCM é técnico e cabe a nós aqui julgamos as contas 

passadas, cada um pode votar como quiser, a favor ou mesmo contrário, mais temos que entender 

que a discussão tem que ser  construtiva, não adianta eu ser inteligente e querer criticar todo mundo e 

criar confusão e tumulto, desmoralizando os pares aqui afirmando que fazemos parte de um circo, 

enquanto que esta casa é uma casa de lei e de fiscalização, esse que é o papel do vereador, e o 

vereador Alam Patrick ele precisa discutir o assunto e não desmoralizar os nobres companheiros 

vereadores e isso é uma vergonha pois cada vereador tem seu comportamento nesta casa, muito 

obrigado. 
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Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto Angelim para discutir e disse: agradeço a Deus 

por este momento, e gostaria de falar a vossas excelências que está conta que veio com o parecer do 

TCM está nesta casa desde o mês de fevereiro, mas estamos passando por uma pandemia muito 

grande e que ainda não acabou, e o nosso município foi bastante afetado com mais de trezentas 

pessoas contaminadas com COVID-19 e tenho certeza que nós não tínhamos como vir a esta casa 

analisar, mais você vereador Igor, veio até esta casa com mais duas pessoas analisar as contas do 

Prefeito Valentim, e sei que todas essas contas vão ser julgadas por cada um de nós, mais o TCM 

pede que nos acompanhe o parecer deles, e se está conta está aqui desde o mês de fevereiro então 

daria bastante tempo para você analisar estas contas vereador Igor, muito obrigado. 

O presidente colocou em julgamento as contas em exame, procedendo votação nominal por 

ordem alfabética manifestando cada vereador declarando expressamente “Sim” quando for 

para aprovar as contas ou “NÃO” quando rejeita-las. 

Vereador Alam Patrick Barros: eu jamais iria acompanhar um parecer que eu jamais vi, que 

jamais tramitaram nesta casa, e eu estou fazendo uso da lei e o meu voto é NÃO 

Vereador Carlos Augusto da Silva Angelim: SIM 

Vereador Edmilson Barbosa Monteiro: SIM 

Vereador Edvaldo Barbosa Gomes: quem sou eu para votar contra o parecer técnico do TCM, 

vossa excelência vereador Igor usou seu direito de resposta, passa mais tempo na capital de 

Belém do que nesta casa legislativa e não sabe dos trabalhos desta casa por isso vota contra o 

parecer pois não tem tempo para esta nesta casa, e o meu voto presidente é SIM 

Vereador Gimino Miranda de Vasconcelos: SIM 

Vereador José Roberto da Silva Angelim: SIM 

Vereador Jorge Wilson Leite da Cruz: SIM 
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Vereador Luís André Gomes Salvador: SIM 

Vereadora Maria Noelia Gonçalves: eu me abster da votação pois não tive acesso algum as 

contas. 

Vereador Rodrigo Salgado Novaes: pediu para se retirar da sessão por isso não vota 

Eu declaro aprovado as contas de 2013 do prefeito Valentin Lucas de Oliveira com o voto 

contrário do vereador Alam Patrick Barros, e votos a favor dos vereadores Carlos Augusto 

Angelim; Edmilson Barbosa Monteiro; Edvaldo Barbosa; Gimino Miranda; José Roberto; 

Jorge Wilson e Luís André Salvador, uma abstenção da vereadora Maria Noelia. 

Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: não havendo mais documentos a ser votado dá 

por encerrada está sessão. 

 

Salvaterra (PA), 07 de julho de 2020. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


