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ATA de nº 07 do primeiro período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 06 dias do mês de abril 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, George Wilson Leite da Cruz, 

Ítalo Rodrigues da Silva da Costa, Edvaldo Barbosa Gomes, Clodoaldo Gonçalves, 

prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente  justificou a ausência da vereadora 

Mayana por problemas de saúde e 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 duas pontes em diferentes comunidades. 

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

e repasso a mesa os requerimentos de minha autoria na qual solicito iluminação publica e 

um sistema de abastecimento. 

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

e gostaria de repassar a mesa os requerimentos de minha autoria na qual solicito a 

reforma da escola de música na vila de Jubim, terraplanagem na vila união, pavimentação 

asfáltica na comunidade de nova colônia e o outro requerimento solicito que seja feita a 
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verificação minuciosa nos documentos dos aprovados no concurso público do nosso 

município com cópia ao ministério público. 

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

presentes e repasso a mesa o requerimento de minha autoria na qual solicito um novo 

micro abastecimento de água na vila do caldeirão e a reforma do sistema de 

abastecimento de água do bacabal. 

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 e reforma de quiosques.  

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: bom dia a todos, 

sabemos que as condições da ponte daquela localidade não têm mais condições de 

trafego e precisa ser restaurada pois o povo e os visitantes necessitam desse trabalho e 

espero que o senhor prefeito execute esse serviço, muito obrigado. 

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

matéria em pauta. 

Em discussão o requerimento de nº060 do vereador Carlos Augusto: 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: todos sabemos que pode 

ocorrer fraudes nos certificados e por isso elaborei esse requerimento para que seja feito 
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uma análise melhor na aprovação desses concursados, pois é injusto alguém ingressar 

sem ter pelo menos sentado em uma cadeira de universidade ou mesmo não cumprir a 

carga horaria devida, então espero que tomem as devidas providencias para com essas 

análises. 

Solicitou a palavra o vereador rui Rolim e disse: bom dia a todos, acredito eu que 

irregularidades da pra reverter pois ainda tem o tempo probatório para aprovação e dentro 

desse prazo tem como analisar melhor toda a documentação dos aprovados no concurso. 

 Não houve quem queira discutir os presentes requerimentos. 

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

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Requerimento de nº 029/030/2021 de caráter urgente do vereador Rui Rolim 

(APROVADO) 

Requerimento de nº 014/015/025/032/2021 de caráter urgente do vereador Jean 

Coelho (APROVADO) 

Requerimento de nº 026/027/028/2021 do vereador Carlos Augusto da Silva 

Angelim (APROVADO) 

Requerimento de nº 031/2021 do vereador Clodoaldo Gonçalves (APROVADO) 

Requerimento de nº 034/2021 do vereador Rodrigo Salgado Novaes 

(APROVADO) 

Requerimento de nº 035/036/037/2021 da vereadora Maria Noelia Gonçalves 

(APROVADO) 
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O presidente disponibilizou a palavra ao secretario de educação do município 

para fazer uso da palavra na tribuna para alguns esclarecimentos. 

Bom dia a todos os presentes em nome da secretaria municipal de educação e 

gostaria de me expor acerca das documentações apresentadas pelos concursados 

do concurso publico do edital 001/2020 e frisar que toda documentação é muito bem 

analisada por varias pessoas competentes e quando a uma duvida em relação a 

algum documento, é feita uma análise melhor da veracidade dos certificados então 

tudo é encaminhado a procuradoria do município e ao ministério público, então 

enquanto a isso gostaria de dizer a vossas excelências que temos respaldo e toda 

documentação é encaminhada aos setores responsáveis e agradecer pela 

oportunidade de está aqui hoje podendo dá um respaldo melhor a todos vocês, bom 

dia a todos.  

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 e disse:  bom dia a todos os presentes 

em nossa casa legislativa, a minha contribuição hoje na tribuna é em reação aos nossos 

trabalhos, falo em caso dos pedidos dos requerimentos de urgência, pois eu dei entrada 

em um requerimento que faz três semanas e hoje que vai ser enviado mais sei que isso faz 

parte de nosso trabalho, então fazendo os requerimentos todos urgentes é aprovado no 

mesmo dia e encaminhado logo para o executivo, hoje tivemos a presença do nosso 

secretario de educação que contribui bastante para a nossa sessão e esperamos sempre 

isso que as pessoas e os secretários possam participar mais, 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. 

 

 

 

 

 

 

Salvaterra (PA), 02 de março de 2021. 
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