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ATA de nº 03 do segundo período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 02 dias do mês de março 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 ao Senhor vereador Carlos Augusto 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 disponibilizou a palavra aos Srs. Vereadores e vereadoras pelo 

tempo de Cinco min para passarem à mesa seus respectivos trabalhos.  

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa e disse: Repasso a mesa meus 

requerimentos na qual solicito a construção de uma escola e reforma de outras em 

comunidades diferentes. 

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

requerimentos na qual solicito a construção de uma praça na vila de caldeirão e uma 

quadra coberta na vila de Jubim na forma urgente, solicito também uma técnica de 

enfermagem para a comunidade do caldeirão, solicito também que a prefeitura faça a 

coleta do lixo da vila de caldeirão. 

Solicitou a palavra o vereador Ítalo Rodrigues e disse: repasso a mesa meus 

requerimentos de minha autoria na qual solicitou microssistema de abastecimento de agua 
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na vila foz do rio, solicito também que seja retomada a obra da UBS de foz do rio e o outro 

seria que seja feita a construção da escola de foz do rio e todos em caráter de urgente. 

Solicitou a palavra o vereador Jeorge Wilson e disse: repasso a mesa meus 

requerimentos de minha autoria na qual solicito a construção da praça na vila de 

condeixas. 

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

todos e gostaria de fazer um requerimento solicitando a restauração da iluminação pública 

da vila de caldeirão. 

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

mesa os requerimentos na qual solicito a iluminação pública na vila de monsarás, Joanes e 

boa vista, solicito também a instalação de nos pontos de luz na vila são Vicente, solicito 

também que seja feita a cobertura da quadra de esporte na vila de monsarás e o 

requerimento verbal solicito a construção de uma escola na vila são Vicente. 

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

repasso a mesa meu requerimento na qual solicito a construção de um barracão na vila de 

Joanes. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: repasso a mesa os requerimentos 

de minha autoria na qual solicito a prefeitura um agente de fiscalização para verificar os 

veículos estacionados em fila dupla nos pontos críticos de nosso município, solicito 

também a limpeza de calhas e bueiros na sexta rua. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto e disse: repasso a mesa os 

requerimentos de minha autoria na qual solicito ao prefeito que seja feito um elevado e 

uma caixa d’água de Cururuzinho, solicito também a limpeza da comunidade de cururu 

grande. 
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Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia e disse: repasso a mesa requerimento 

de minha autoria na qual solicito ao prefeito que seja feito um projeto de lei alterando o 

nome da escola de mangueiras, solicito também ao prefeito que seja feita a reforma da 

quadra esportiva e construção de novos banheiros na escola da comunidade de 

mangueiras 

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 os 

presentes em nossa casa legislativa e fiz dois requerimentos na qual solicito a construção 

de uma nova escola em bairro alto, pois sabemos a necessidade daquela localidade e o 

povo precisa de uma boa educação pois a escola que existe naquela localidade não tem 

suporte mais para o contingente atual de alunos, e o segundo requerimento solicito a 

revitalização da pintura e reforma geral da escola da pau furado e na escola lúcia ledo na 

vila união, conto com o apoio dos meus nobres pares, obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Jeorge Wilson e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e venho aqui defender meus requerimentos na qual solicito a construção de uma 

praça na vila de Condeixas, pois hoje já não temos mais uma praça naquela localidade e o 

outro solicito um novo abastecimento de água na vila de foz do rio e conto com o apoio dos 

outros vereadores. 

Solicitou a palavra o vereador Ítalo Rodrigues e disse: bom dia a todos os 

presentes em nossa casa legislativa e gostaria de defender meus três requerimentos e 
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dizer que precisamos fazer um micro abastecimento de agua na vila de foz do rio, pois a 

comunidade tem passado bastante necessidade pois o fornecimento é sempre 

interrompido durante o dia por isso venho aqui fazer esse pedido ao nosso poder executivo 

em caráter de urgência, eu solicito também a reforma da escola da foz do rio, os insetos 

estão tomando conta e os banheiros estão inacessíveis devido a precariedade do local, e o 

ultimo requerimento solicito que seja concluída a UBS pois a distância é grande  até o 

centro de Salvaterra caso haja um caso grave de saúde, por esse motivo precisamos que 

essa obra seja concluída e conto com o voto dos vereadores para aprovação de meus 

requerimentos que são em caráter de urgência. 

Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia e disse: meu bom dia a todos e 

venho aqui defender meu requerimento na qual solicito que seja feito um projeto de lei para 

mudar o nome da escola pois temos uma história a contar daquela comunidade o outro 

requerimento solicito a passarela da escola e construção de novos banheiros pois as 

crianças necessitam e a reforma da quadra esportiva pois é o único lazer das crianças. 

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

presentes e venho defender meus quatro requerimentos e falar que na vila são Vicente 

ouve uma extensão de energia e solicito a instalação de novos pontos de iluminação 

pública e o povo paga por esse serviço, solicito também a cobertura da quadra esportiva, 

solicito também uma escola para a vila são Vicente pois já temos a quantidade de alunos 

suficiente para ocupar as salas. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: bom dia todos os presentes e 

venho defender meus requerimentos pois solicitei que fosse feita a limpeza das canaletas 

e bueiros pois agora no período do inverno a maioria dos quintais são alagados e ruas, 

solicitei também que seja feita a fiscalização nas ruas pois tem gente que não tem 

consciência e estaciona em fila dupla e impede o ir e vir da população e conto com o voto 

de vocês para aprovação dos meus requerimentos. 
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Solicitou a palavra o vereador Clodoaldo Gonçalves e disse:  meu bom dia a 

todos os presentes venho aqui defender meu requerimento na qual solicito ao prefeito que 

seja construído na praia de Joanes um barracão para os pescadores que exercem seu 

trabalho naquela localidade e conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovação 

do trabalho. 

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

venho aqui defender meu requerimento e a comunidade do caldeirão necessita da 

manutenção da iluminação pública pois quase 70% se encontra no escuro e conto com o 

apoio de todos, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Jean Coelho e disse: senhor presidente protocolei 

nesta casa na manhã de hoje alguns requerimentos na qual considero de grande 

importância para as comunidades de caldeirão e a vila do Jubim, solicitei em caráter de 

urgência a reforma da quadra da escola sete de setembro e conto com o poder executivo e 

que seja executado esse serviço e encaro a educação como  uma das primeiras 

prioridades, solicitei também que seja feita a inclusão da comunidade do caldeirão na roda 

do caminhão do lixo pois a comunidade necessita, solicitei também a construção de duas 

praças uma na vila de caldeirão e outra na vila de Jubim, solicitei também a inclusão de 

uma técnica de enfermagem para a comunidade do caldeirão pois sabemos que toda 

comunidade precisa de um pronto atendimento pois ai poderia até desafogar o hospital 

Municipal, conto com meus pares para aprovação do mesmo, muito obrigado.  

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

matéria em pauta. 

Em discussão o requerimento de Nº10/2021 do vereador Edvaldo Barbosa. 

 O vereador Edvaldo Barbosa pediu para discutir o seu requerimento de nº10 e 

disse: bom dia a todos os presentes e quero discutir o meu requerimento, sabemos que 
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aquela localidade do bairro alto, a população cresceu muito e precisamos construir uma 

nova escola pois a escola que existe naquela localidade atualmente não comporta mais 

crianças e por esse motivo conto com o apoio do poder executivo, obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto para discutir o presente requerimento 

e disse: já sabíamos que um dia isso iria acontecer, a construção de uma nova escola na 

comunidade de bairro alto, pois morei quando criança nesta comunidade e sabíamos que 

não tinha mais espaço naquela localidade da atual escola, então vereador Leite você está 

de parabéns pois aquela comunidade necessita mesmo. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto para discutir o presente requerimento e 

disse: vereador Edvaldo você está de parabéns, eu por ser filho daquela comunidade sei a 

necessidade que o povo passa ali e uma nova escola vai trazer mais esperança e futuro 

para as os jovens, garantindo o desenvolvimento local, já temos uma quadra de esporte 

nessa comunidade e podemos conversa com o representante municipal e verificar a 

disponibilidade para a construção da nova escola de bairro alto, muito obrigado a todos. 

Em discussão o requerimento de Nº11/2021 do vereador Edvaldo Barbosa. 

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

quero dizer a todos que nesse meu requerimento solicitei a reforma das escolas pois estão 

muito deterioradas, tanto da vila união, escola Lucia Ledo e a escola Benedito Carneiro de 

pau furado, temos que manter a educação em dia pois esse é o futuro do nosso município 

e desenvolvimento. 

Em discussão o requerimento de Nº16/2021 do vereador Jean Coelho. 

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

dia a todos os presentes, venho aqui hoje solicitar em meu requerimento de caráter 

urgente solicitar ao prefeito municipal Carlos Gomes, que proceda os trametis necessários 

afim de que possamos iniciar a reforma da escola 7 de setembro com a quadra coberta, 
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esse é um sonho antigo daquela comunidade e isso trará progresso no ensino com mais 

qualidade e isso foi uma promessa do prefeito municipal feita em palanque para o povo 

daquela comunidade e esperamos que ele inicie esse processo, muito obrigado a todos e 

conto com o apoio de todos. 

Em discussão o requerimento de Nº05/2021 do vereador Carlos Augusto da Silva 

Angelim. 

 Não houve quem queira discutir. 

Em discussão o requerimento de Nº03/2021 do vereador Carlos Augusto da silva 

Angelim. 

 Não houve quem queira discutir.  

Em discussão o requerimento de Nº031/2021 do vereador Ítalo da Silva. 

 O vereador Ítalo solicitou a palavra e disse: bom dia a todos e gostaria de pedir o 

apoio de todos os meus pares para aprovação de meu requerimento, pois o micro-

abastecimento de água na vila de foz do rio é de extrema necessitade para o povo daquela 

localidade, muito obrigado. 

Em discussão o requerimento de Nº021/2021 do vereador José Roberto da Silva 

Angelim. 

 Não houve quem queira discutir.  

 

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

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 
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Requerimento de nº 010/011/2021 de caráter urgente do vereador Edvaldo 

Barbosa (APROVADO) 

Requerimento de nº 016/2021 de caráter urgente do vereador Jean Coelho 

(APROVADO) 

Requerimento de nº 003/005/2021 do vereador Carlos Augusto da Silva 

Angelim (APROVADO) 

Requerimento de nº 031/2021 do vereador Ítalo da Silva (APROVADO) 

Requerimento de nº 021/2021 do vereador José Roberto da Silva Angelim 

(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 Edvaldo Barbosa e disse:  bom dia a todos os 

presentes em nossa casa legislativa, quero agradecer aqui a todos  meus pares por terem 

aprovado meus requerimentos por unanimidade e sei que o executivo ira olhar com carinho 

a todos os requerimentos e encaminhar a todas as secretarias solicitadas, e reconhecemos 

que estamos no inverno e não tem como fazer algum trabalho hoje, mais assim que o 

verão chega aguardamos que os trabalhos sejam executados, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Jeorge Wilson e disse: bom dia a todos os 

presentes em nossa casa de leis, gostaria de me dirigir ao vereador Ítalo e dizer que não 

entendi seu argumento, pois estamos juntos para lutar pelo povo de nosso municipio e não 

para apenas condeixa onde eu moro, então não entendi porque ficou chateada pois foz do 

rio também faz parte de condeixas, eu to fazendo pelo nosso povo e não para agradar os 
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outros, pois sabemos que nosso municipio precisa de escola, terra planagem, e saúde 

então conto com o apoio do prefeito nessa jornada. 

Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia e disse: meu bom dia a todos os 

presentes em nossa casa, agradeço a Deus por mais esse dia de trabalho e gostaria de 

falar do meu requerimento de nº33/2021 na qual solicito uma quadra de esporte para a 

comunidade de mangueiras na qual vai servir para toda a comunidade e espero que o 

nosso prefeito e secretario de obras olhe com carinho pelo povo de mangueiras, quero 

defender tambem o requerimento de nº034/2021, na qual solicito a construção de novos 

banheiros na escola pois meninos e meninas estão dividindo o mesmo espaço, e isso não 

pode acontecer devemos ter privacidade tanto homen como mulher, eu luto por isso a 

quatro anos e espero ser atendida nesse novo mandato, estou solicitando também postes 

e iluminação pública  para o campo de aviação pois o povo daquela localidade está nas 

escuras e muitas não tem iluminação, conto com o apoio de todos e muito obrigada. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim Herculano e disse: bom dia a todos os 

presentes em nossa câmara municipal, dei entrada em dois requerimentos e um deles é o 

de nº029/2021 eu aguardei que fosse discutido nessa sessão e vou aproveitar meus vinte 

minutos para que entendam o que estou solicitando no requerimento, nosso transito está 

ficando complicado pois tem pessoas que não tem consciência e estaciona em fila dupla e 

isso é grave pois atrapalha até veiculos oficiais de transitar, eu presenciei uma ambulancia 

que não teve como passar devido um caminhão fechar a via, e a mesma ter que da a volta 

no quarteirão para poder chegar no hospital, então solicito que o senhor prefeito coloque 

fiscais pelas ruas para deixar com que nosso transito consiga fluir melhor, então era isso e 

conto com a colaboração de todos, muito obrigado. 

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

todos os presentes e venho aqui falar de meu requerimento naqual solicito a restauração 

da iluminação pública na comunidade de caldeirão e a comunidade encontra-se vulnerável 
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a asalto e outros problemas, então conto com o apoio dos meus pares para aprovação do 

mesmo e do poder executivo paraque seja executado o requerimento, muito obrigado a 

todos. 

Solicitou a palavra o vereador Jean Coelho e disse: meu bom dia a todos os 

presentes em nossa casa legislativa, dizer da minha alegria e satisfação pois na semana 

passada foi libereado um multirão de limpeza na comunidade do caldeirão, fizemos esse 

serviço com recursos oriundos de nosso mandato, pois ja havia solicitado ao poder 

executivo municipal ações em nossa vila de caldeirão e apoio com tudo que falou o 

vereador Rodrigo Novaes, pois temos que ter  muita zelo no que se fala na tribuna mais 

não podemos fugir da verdade, eu sou um vereador que não gosta de está adulando 

ninguém, não sou de estar em porta de prefeitura pedindo varias vezes até ser atendido 

pois sabemos que é um direito da comunidade, passamos cinco dias limpando aquela 

localidade e simplesmente o prefeito vai para as redes sociais bater foto e dizer que 

concluiu um serviço que nos começamos, os donos das comunidades são so moradores 

onde lá estão, eles sim sentem a realidade na péle, então eu não posso ficar chateado 

com o vereador Rodrigo porque ele posou com prefeito para dizer que agora estão juntos e 

fazendo os trablhos, sendo que se passou sessenta dias e não fizeram nada pela 

comunidade do caldeirão, eu fui eleito para fazer melhorias para o nosso municipio, então 

vejo que o prefeito municipal precisa alencar ações concretas e chamar tudo pelos nomes 

e olhar para todas as comunidades e atender a todos os requerimentos, sabemos que 

dentro dos cofres do municipio tem bastante recursos e não mostrou nada para a 

população em termos de obras ou ações, eu estou muito bem e confortavel e estive na 

comunidade do caldeirão e todos são receptivos e aquele povo anceia por melhorias, 

espero que o poder publico atenda meus requerimentos pois é para a comunidade e não 

para mim, saimos vencedores das urnas mais tem que mostrar serviço agora, o lider do 

governo eleito nem estação na sessão para falar alguma coisa para mim, quero deixar 

claro aqui que não serei oposição ao poder executivo a não ser que ele de motivos para 

isso, pois quem me trouxe para está casa foram os eleitores do municipio e não o prefeito, 
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o meu compromisso é pelo povo e tenho responsabilidade para isso, parabenizo está casa 

pelo trabalho que está fazendo  pois são tantos requerimentos, um mais nobre que o outro, 

mais é preciso que a mensagem seja seria da forma como chega ao prefeito, é uma pena 

o lider do governo não está aqui e solicito que ele leia meu pronunciamento na integra para 

ver a melhor forma de se conduzir ao prefeito, eu estou muito disposto a trabalhar. É duro 

quando somos julgados ou se fazem perguntas que não são de nossas competencias, 

ailuminação publica que o vereador Rodrigo está pedindo é de competencia da secretaria 

e obras e volto a dizer, fartos são os recursos para realizar estes serviços e o nosso 

municipio encontra-se as escuras, ai pergunto, o que está fazendo o secretario de obras?; 

pois nada está sendo feito, o prefeito era tão presente nas comunidades e hoje parece que 

ele perdeu o rumo, na proxima semana é aniversario do municipio e não tem nada a dizer 

a população, e mais uma vez reforço, quero que o lider do governo leve essa mensagem 

ao senhor prefeito, não adianta falar de mim pelos cantos e lamento a forma como as 

coisas estão chegando, coragem eu tenho e comigo não vai rolar essa de estarem me 

perseguindo, muito obrigado senhor presidente. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva Angelim e disse: meu bom 

dia a todos os que ainda se encontram em nossa casa legislativa, não seria diferente eu 

vim até esta tribuna e dizer que cada um tem seu papel e forma de legislar, e temos o foco 

no desenvolvimento de Salvaterra e todos as comunidades e vilas e dentro desses dois 

meses, temos feito nosso papel como vereador e o prefeito nos atendeu junto com o 

secretario de obras, e sabemos que essa gestão é continuidade da gestão passada e 

continuamos trabalhando pela vila de água boa e sei que vamos desenvolver e muito 

ainda, e está casa vai evoluir e muito pois vimos hoje pela quantidade de requerimentos 

emitidos no dia de hoje, então vejo que todos estão trabalhando e muito então vamos ter 

paciência pois as coias acontecem gradativamente e o povo tem que entender isso, pois 

nosso inverno é rigoroso e todos sabemos pois temos que espera o verão chegar para 

poder executar muitos serviços, e dessa forma quero dizer a todos que podem contar 

comigo e muito obrigado a todos. 
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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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