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ATA de nº 09 do primeiro período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 20 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 Ítalo Rodrigues da Silva da Costa, 

Rodrigo Salgado Novaes, Carlos Augusto da Silva Angelim, Edvaldo Barbosa Gomes, 

Clodoaldo Gonçalves, Mayana  Barbosa 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.  

Não há trabalhos a serem apresentados 

 

O presidente passou para o grande expediente pediu ao 1° secretário para 

fazer a leitura da matéria.  
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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. 

Não há trabalhos a serem discutidos. 

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

matéria em pauta. 

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

presentes e gostaria de dizer, como já existi vários proprietários de terrenos e muitos tem 

ponto comercial, eu comprei um terreno mais não sei se é por concessão caso passe pro 

meu nome, então tenho dúvidas ainda em relação a isso. 

Solicitou a palavra o vereador Jean Coelho e disse: bom dia todos, assim como 

o vereador Carlos Augusto eu também fiquei com duvidas em relação a esse projeto e 

gostaria que o nosso jurídico pudesse esclarecer melhor nossas dúvidas. 

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

gostaria de dizer como presidente da comissão que precisamos da assessoria jurídica para 

nos informar melhor sobre cada artigo, pois vi que muitos pontos devem ser revistos para 

poder essa casa legislativa venha aprovar esse projeto. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto Angelim e disse: bom dia a todos e 

vejo que os vereadores que me sucederam pediram vista do projeto de lei, então irei 

encaminhar novamente para a comissão juntamente com a assessoria jurídica para 

resolver o mais rápido possível em prol de nossa população. 

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

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Não trabalhos a serem aprovados. 
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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: gostaria de pedir a 

comissão de educação, saúde e assistência social, que nós pudéssemos fazer visitas 

nessas escolas que estão em obras, pois vemos muitas reclamações do nosso povo e 

temos que fiscalizar. Tenho um requerimento na qual solicito a construção e reforma de 

uma escola na comunidade de maruaca, e povo cobra todos os dias, sabemos que 

dependemos do executivo, nosso trabalho aqui é fiscalizar e fazer os requerimentos e 

aguardar pelo prefeito nos atender e vamos fiscalizar. 

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

ao vereador Edvaldo que podemos fazer um oficio para o secretário de educação e 

encaminhar a cópia do projeto e pedir para virem esclarecer aqui pra nos a real situação 

das obras e acredito que o secretário de obras já deve estar sabendo da real situação. 

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

de cumprimentar o vereador Edvaldo pela atuação e dizer que o povo nos cobra não 

somente lá fora, mais aqui dentro desta casa de leis, e gostaria de me referir diretamente a 

escola do Maruaca, o presidente da comissão o vereador Rodrigo Novaes já mencionou 

que vai fazer um oficio na qual todos os pares irão assinar, e o presidente desta casa já 

falou com o engenheiro e o mesmo repassou tudo pra ele, então vamos dar atenção para a 

creche também, pois isso trará um beneficio enorme para o nosso povo, e como sabemos 

e foi anunciado pelo nosso prefeito que nosso município será polo de algumas indústria e 

isso vai gera mais emprego para nossa população. No plenário do CNJ (conselho nacional 

de justiça), uma resolução técnica de iniciativa do ex-presidente Ministro Diastofoli, e agora 

com o atual ministro Luís Fux um grande trabalho de força tarefa para concluir os trabalhos 

pendentes por todo o Brasil, e sabemos que ainda a uma parcela a ser depositada na 
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conta do município e encerre de fato do que ainda falta daquela construção e o CNJ está 

trabalhando afim deque aperte o governo através do MEC e o ministro da educação para 

que essas obras sejam destravadas com o governo federal, e era isso que eu tinha nessa 

manhã, muito obrigado. 

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

presentes e sabemos que o governo federal é um dos piores convênios que o município 

tem, pois estávamos usando seu recurso próprio para tentar avançar com os trabalhos da 

creche e todos nós somos conhecedores que ainda a uma parcela pra vim para o 

município e era umas das coisas que o ex-prefeito mais queria era inaugura essa creche e 

o recurso não veio, o deputado Cassio Andrade esteve aqui e conversamos com ele para 

que possa nos ajudar de alguma forma com esses repasses que ainda faltam, e nos 

recebemos o repasse para compra das ambulâncias, mais não foram entregues devido a 

UBS não está pronta, então vamos nos reunir com o secretario de educação e o nosso 

prefeito para verificar a maneira mais rápida para resolvemos isso, muito obrigado a todos. 

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

presentes, nos vemos a preocupação de todos meus pares e me coloco a disposição para 

efetuarmos essa fiscalização e sabemos que isso é importante para o desenvolvimento do 

município de Salvaterra e quem ganha é o povo, muito obrigado a todos. 

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

coisa que se passa em nosso município, não é repassado a está casa para os vereadores, 

então é importante cobrarmos do poder executivo, pois eles são responsáveis por nos 

manter informado de cada emenda que chega em nosso município, temos que ter um 

entendimento do que falta para concluir essas obras e buscar explicações para tomarmos 

as devidas providencias, muito obrigado a todos. 

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

a todos, eu escutei perfeitamente o que cada um dos meus pares falou e sabemos que 
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todos querem o melhor para nosso município, nos como vereadores desta casa temos que 

somar para que possamos resolver de forma clara e rápida, pois precisamos resolver 

essas questões da creche, das ubs, e das escolas, vamos procura o engenheiro para nos 

explicar o real motivo da situação está assim, então vamos procura ter um entendimento 

do poder executivo com o engenheiro pois ele depende do recurso para concluir as obras, 

então vamos nos unir para sanar esses problemas, precisamos visitar as obras para ver o 

que falta mesmo para conclusão e contamos que o poder executivo cumpra com suas 

obrigações, 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. 

 

 

Salvaterra (PA), 20 de abril de 2021. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


