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ATA de nº 02 do segundo período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021, às 08h40min responderam presentes os 

seguintes vereadores: o Presidente Excelentíssimo Sr. José Roberto da Silva Angelim, 1º 

secretário vereador Jean Coelho, 2°secretário vereador Rui Rolim Herculano da Silva, 

Rodrigo Salgado Novaes, Carlos Augusto da Silva Angelim, Jeorge Wilson Leite da Cruz, 

Ítalo Rodrigues da Silva da Costa, Mayana Barbosa, Maria Noelia Gonçalves, Edvaldo 

Barbosa Gomes, Clodoaldo Gonçalves, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente 

pediu a Senhora vereadora Mayana Barbosa para ler um trecho da bíblia e após colocou 

em discussão a ATA de reunião anterior. 

Não houve quem queira discutir. 

O presidente colocou em votação a ATA da reunião anterior (APROVADO) 

O senhor presidente suspendeu a presente reunião por 30 min, para forma as 

comissões permanentes para 2021 / 2022, juntamente com a assessora jurídica e os 

senhores vereadores e vereadoras. 

O senhor presidente colocou em votação as presentes comissões. 

• Legislação, Justiça e Redação final. (APROVADO) 

Presidente: Jeorge Cruz 

Membro: Carlos Augusto 

Membro: Edvaldo Barbosa 

• Finança e Orçamento. (APROVADO) 

Presidente: Carlos Augusto 

Membro: Edvaldo Barbosa 

Membro: Rodrigo Novaes 
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• Terras; Obras; Serviços Públicos; Transporte e Comunicação. (APROVADO) 

Presidente: Edvaldo Barbosa 

Membro: Jeorge Cruz 

Membro: Rodrigo Novaes 

• Educação; Cultura; Saúde Pública e Assistência Social. (APROVADO) 

Presidente: Rodrigo Novaes 

Membro: Edvaldo Barbosa 

Membro: Noelia Gonçalves 

• Indústria; Comercio e Agricultura. (APROVADO) 

Presidente: Noelia Gonçalves 

Membro: Jeorge Cruz 

Membro: Clodoaldo Gonçalves 

• Turismo; Certame e Esporte. (APROVADO) 

Presidente: Clodoaldo Gonçalves 

Membro: Carlos Augusto 

Membro: Ítalo Rodrigues 

• Comunicação; Defesa dos Direitos Humanos e Meio Ambiente. (APROVADO) 

Presidente: Jeorge Cruz 

Membro: Ítalo Rodrigues 

Membro: Noélia Gonçalves 

• Defesa do Consumidor. (APROVADO) 

Presidente: Jeorge Cruz 

Membro: Clodoaldo Gonçalves 

Membro: Rodrigo Novaes 

Aprovado todas as comissões para o biênio 2021/2022. 

O senhor presidente disponibilizou a palavra aos Srs. Vereadores e vereadoras pelo 

tempo de Cinco min para passarem à mesa seus respectivos trabalhos.  
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Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: Repasso a mesa o 

requerimento na forma urgente urgentíssimo e aguardo a leitura do referido requerimento 

pelo 1º secretário. 

Solicitou a palavra o vereador Jean Colho e disse: Repasso a mesa o requerimento 

na qual solicito asfaltamento e reforma da escola Sebastião Salgado de Assis em caráter 

de urgência na comunidade do caldeirão. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: meu bom dia a 

todos e gostaria de fazer um requerimento verbal na qual solicito 4km de asfalto e a 

construção de um novo colégio em caráter de urgência para a comunidade do caldeirão. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: bom dia a todos e repasso a 

mesa os requerimentos na qual solicito a construção de uma praça na vila de Monsarás e 

a reforma e ampliação de uma escola na comunidade da chácara. 

Solicitou a palavra o vereador Clodoaldo Gonçalves e disse: meu bom dia a todos e 

repasso a mesa meu requerimento na qual solicito a reforma do mercado municipal da vila 

de Joanes.   

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 Edvaldo Barbosa e disse: meu bom dia a todos e 

solicito que o primeiro secretário faça a leitura do referido requerimento para 

posteriormente entrar em discussão; 1ºsecretario vereador Jean Coelho: Requerimento de 
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nº 01/2021, excelentíssimo senhor presidente da câmara municipal de Salvaterra, que seja 

oficializado em caráter de urgência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Carlos 

Gomes e com copias ao secretário de obras, a deputada estadual Sirlene Couto Líder atual 

do governo do estado, solicitando que seja feita a pavimentação asfáltica das estradas das 

comunidades quilombolas: Bairro alto; Bacabal; Santa Luzia; Pau furado e Valentim, todas 

essas estradas são de acesso as comunidades de nosso município, tendo em vista a 

melhoria de vida dos quilombos, peço apoio dos meus colegas para aprovação de meu 

requerimento. 

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

matéria em pauta. 

 O vereador Edvaldo Barbosa pediu para discutir o seu requerimento e disse: 

bom dia a todos os presentes e quero discutir o meu requerimento e espero que seja 

aprovado pelos meus pares, para que possa chega nas mãos de nosso prefeito, secretário 

de obras e serviços público e a deputada líder do governo Sirlene Couto, o meu 

requerimento eu tenho conhecimento que o poder executivo não tem condições de 

executar, por esse motivo peço ajuda dos outros poderes para que juntos possamos 

asfalta as estradas de bairro alto, pau furado, bacabal, santa luzia e a vila de Valentim, 

todos sabemos que falta dois anos para eleições e contamos com a ajuda da deputada e 

do governador do estado, quero aqui agradecer a todos e muito obrigado. 

 O vereador Jean Coelho pediu para discutir o seu requerimento e disse: bom 

dia a todos e venho a esta tribuna da câmara de vereadores e cumprimento meus nobres 

amigos, eu tenho imensa alegria de hoje poder estar aqui e cumprindo meu primeiro 

compromisso de campanha, e quando estive na comunidade quilombola de Caldeirão e 

ouvindo a população daquela localidade, estaria certo que com a graça de Deus 

venceríamos a eleição e ao lado do prefeito Carlos Gomes, hoje estaria nessa tribuna 

representando a todos e requerendo as melhorias de nosso município e nossas 
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comunidade, e hoje estou requerendo aqui a melhoria da pavimentação da comunidade de 

caldeirão e a reforma da escola naquela mesma localidade, e espero que seja 

encaminhado até a deputada Sirlene Couto para que junto do governador do estado possa 

briga pela vinda da pavimentação  asfáltica para nosso município, e isso é um sonho para 

a vila do caldeirão, eu agradeço por essa oportunidade e muito brigado e vamos lutar não 

só pelo caldeirão mais por todo  o município. 

 O vereador Rodrigo Salgado Novaes pediu para discutir o seu requerimento e 

disse: agradeço a Deus por estarmos aqui dando início aos nossos trabalhos e agradeço 

ao nosso presidente por estar presidindo de forma correta a sessão nesta casa legislativa, 

o meu requerimento é de forma urgente devido as necessidades da comunidade do 

caldeirão na qual necessita muito que seja feito a melhoria nas vias com a pavimentação e 

o povo precisa de uma nova escola, e conto com o apoio de todos meus pares para 

aprovação e conto com o poder executivo e o secretário de obras, não tenho dúvida que 

vamos ser atendidos e aguardo os trabalhos, meu muito obrigado por tudo. 

 O vereador Clodoaldo Gonçalves pediu para discutir o seu requerimento e 

disse: bom dia a todos os presentes em nossa casa legislativa e gostaria de defender meu 

requerimento de nº006/2021 na qual solicito em caráter de urgência ao excelentíssimo 

prefeitoe ao secretário de obras de Salvaterra a reforma e ampliação do mercado da vila 

de Joanes, pois se encontra em péssimas condições e sabemos que melhorando as 

condições naquele local podemos gerar mais emprego e renda, muito obrigado a todos. 

 O vereador Carlos Augusto pediu para discutir o seu requerimento e disse: um 

bom dia a todos os presentes em nossa sessão e abertura dos trabalhos, em meu 

requerimento faço um pedido para o desenvolvimento de nosso município e nossas 

comunidades, em minha militância durante meus oito anos atuando como vereador deste 

município, vou está contribuindo com os meus pares, e sei que o nosso prefeito vai 

contribuir com o nosso trabalho pois nós já estamos contribuindo com o dele, todos temos 
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vontade de fazer muito trabalho perante a sociedade mais sabemos que o orçamento não 

atende tudo, então conto com vocês para aprovação de meu requerimento, muito obrigado 

a todos. 

Passo para a segunda parte da ordem do dia, o presidente colocou em 

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Requerimento de nº 001/2021 de caráter urgente do vereador Edvaldo Barbosa 

(APROVADO) 

Requerimento de nº 002-004/2021 de caráter urgente do vereador Jean Coelho 

(APROVADO) 

Requerimento de nº 006/2021 de caráter urgente do vereador Clodoaldo 

Gonçalves (APROVADO) 

Requerimento de nº007-008-009/2021 de caráter urgente do vereador Rodrigo 

Salgado Novaes (APROVADO) 

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 Rui Rolim Herculano e disse: meu bom dia a 

todos os presentes em nossa presente sessão, e gostaria de falar que ocupo a 

segunda secretaria com o intuito de auxiliar nas recepções dos trabalhos e vejo que 

para não ficarmos perdidos, podemos entrar em um diálogo antes da reunião e 

definir os pontos que serão discutidos e os requerimentos que foram solicitados 

para que não haja requerimentos com o mesmo pedido ou que os senhores 

vereadores façam em conjunto, assim facilita até as recepções na mesa, então esses 
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requerimentos verbais que não fosse aprovado no mesmo dia pois acaba 

atrapalhando a presente sessão, o vereador Carlos Augusto aparteou a palavra e 

disse: vereador Rui Rolim sabemos que os requerimentos são louváveis, mais o que 

aconteceu é que o vereador Jean fez seus requerimentos antes do Vereador 

Rodrigo, então por coincidência fizeram requerimentos parecidos, então era isso 

que queria discutir. Obrigado vereador Carlos Augusto e agradeço pela contribuição 

e dizer que estou aqui para contribuir e dá a minha opinião sobre como devemos 

levar a sessão, meu muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: meu bom dia a todas 

pessoas que se encontram em nossa casa legislativa, gostaria de agradecer pelo 

apoio de meus pares na aprovação de meu requerimento nesta casa e pedir a Deus 

que ele ilumine o trabalho de todos, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: boa tarde a todos os 

presentes e pedir a Deus que nos ilumine, agradeço aos meus pares por ter 

aprovado meu requerimento em caráter e urgência, mais gostaria de dizer ao nobre 

vereador Edvaldo que Deus ilumine seus caminhos e sempre nos de discernimento 

para saber tratar a todos bem e sempre executar com êxito nossos trabalhos, eu 

tenho compromisso com o povo e tenho apoio do Deputado federal Cassio Andrade 

e o Deputado estadual Fabio Figueiras, e vamos trazer muito mais ações para nosso 

município e expedir muito mais documentos para aqueles que necessitam e peço a 

ajuda dos nobres vereadores para aprovar nossos requerimentos, estamos lutando 

por uma emenda para nosso município e já antecipado que será no valor de 

R$300.000,00 (trezentos mil reais), e gostaria de falar que na próxima sessão 

possamos fazer um requerimento em conjunto na qual vamos solicitar uma praça 

para a vila de Joanes e sabemos que aqueles moradores necessitam de um lazer 

com seus familiares e suas crianças, agradeço por tudo e deixo aqui meu muito 

obrigado por tudo. 
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Solicitou a palavra o vereador Clodoaldo Gonçalves e disse:  boa tarde a todos 

os presentes que ainda permanecem em nossa casa, eu venho aqui agradecer aos 

meus pares e ao nosso presidente pelo apoio da aprovação do nosso requerimento 

na qual solicito a reforma do mercado municipal de Joanes, e eu tenho a certeza que 

com o apoio de vocês e do nosso prefeito vamos executar com êxito nosso 

requerimento, e sei que Deus está do nosso lado, e saibam que eu estou à 

disposição para votar a favor de seus requerimentos pois estou aqui para somar e 

não para subtrair, o vereador José Roberto aparteou a palavra e disse: senhor 

vereador Clodoaldo você está de parabéns pelo requerimento e saiba que pode 

sempre conta conosco nos seus trabalhos e você terá quatro anos para atuar pela 

sua vila de Joanes e sabemos que você vai fazer muito pela aquela localidade, mais 

não só você contribui com essa vila mais como todos nós somos representantes lá 

também então conte conosco para progredir ainda mais está vila e o nosso 

município em geral. Obrigado vereador José Roberto e agradeço a todos vocês de 

coração sabemos que temos muito a fazer, mais vamos trabalha para fazer o melhor. 

Muito obrigado a todos. 

 

Pronunciou-se o presidente José Roberto Da Silva Angelim e disse: não havendo 

vereadores e vereadoras a se pronunciar dá por encerrada está sessão, um bom dia a 

todos e muito obrigado. 
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Salvaterra (PA), 23 de fevereiro de 2021. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


