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ATA de nº 12 do primeiro período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 11 dias do mês de maio 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, Rodrigo 

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

Gonçalves, Maria Noelia Gonçalves, Jeorge Wilson Leite da Cruz, Ítalo Rodrigues, Mayana 

Barbosa, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente 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 Jeorge Wilson e disse: Bom dia a todos e repasso 

a mesa o requerimento de nº74/2021 

Solicitou a palavra o vereador Ítalo Rodrigues e disse: Repasso a mesa o 

requerimento de minha autoria. 

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

repasso a mesa meu requerimento de nº73/2021 

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

presentes e repasso a mesa meus requerimentos de nº40,41/2021. 
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Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: Bom dia e repasso a mesa 

requerimento de nº72/2021. 

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 Rui Rolim e disse: Bom dia a todos os presentes e 

gostaria de falar do meu requerimento na qual o esporte em Salvaterra necessita de 

atenção, precisamos de um campo de futebol de qualidade pois temos potencial para gerar 

atletas em nossa localidade e não podemos depender desses campos que temos hoje, o 

gramado não é de boa qualidade e sem manutenção, então para evoluir ainda mais nosso 

esporte precisamos dessa atenção ao esporte, muito obrigado. 

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

presentes em nossa galeria e solicito a construção de um matadouro m nosso município e 

dependemos da cidade vizinha para o abate do gado e encarecendo ainda mais o valor da 

carne em nosso município, com um matador aqui fica melhor pra todos, tanto consumidor, 

quanto para o produtor e marchantes. O meu outro requerimento trata de uma ambulância 

para a vila de Condeixa, pois não irá atender apenas essa comunidade, mas outras 

próximas e a população necessita, muito obrigado a todos. 

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

presentes e venho defender meus requerimentos na qual solicito uma praça para 

comunidade de mangueiras e boa vista e conto com o apoio dos meus pares para 

aprovação do mesmo, muito obrigado. 
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Solicitou a palavra o vereador Jeorge Wilson e disse: Bom dia e quero defender 

meu requerimento pois as comunidades estão no escuro e a população necessita e 

pagamos todo mês a taxa da iluminação pública, muito obrigado. 

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

presentes em nossa casa e gostaria de defender meu requerimento na qual solicito 

iluminação publica para a comunidade de Joanes e isso é uma preocupação muito grande 

e espero que o prefeito veja com carinho esses problemas, muito obrigado. 

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

matéria em pauta. 

Em discussão requerimento de nº73/2021 do vereador Clodoaldo:  

Pediu para discutir o vereador José Roberto e disse: o problema da iluminação é 

uma calamidade publica pois em todas as comunidades ocorre o mesmo problema das 

ruas no escuro, em frente à minha residência não tem iluminação publica e eu tive que 

colocar a iluminação puxando a energia de minha residência e no talão vem cobrando todo 

mês a taxa da iluminação, isso é um absurdo e um descaso. 

Pediu para discutir o vereador Carlos Augusto e disse: meu bom dia a todos e quero 

parabenizar o vereador pelo requerimento e dizer que aquele bairro ganhou a rede elétrica 

efetiva faz uns 5 meses e vejo que já é necessário a manutenção na iluminação pública, e 

todos aqui sabemos que sempre nos trazemos essa questão da iluminação publica em 

requerimentos pois a população cobra, e o prefeito segundo me informou esta com um 

projeto para colocar a iluminação de led e aguarda as licitações para compra do material, 

mais vamos aguardar e ter a certeza que tudo será resolvido. 

Em discussão requerimento de nº74/2021 do vereador Jeorge Wilson: não 

houve quem queira discutir. 
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Em discussão requerimento de nº 75, 76/2021 do vereador Ítalo Rodrigues: não 

houve quem queira discutir. 

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

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Em aprovação o requerimento de nº40, 41/2021 da vereadora Maria Noelia 

(APROVADO) 

Em aprovação o requerimento de nº72/2021 do vereador Rui Rolim 

(APROVADO) 

Em aprovação o requerimento de nº73/2021 do vereador Clodoaldo Gonçalves 

(APROVADO) 

Em aprovação o requerimento de nº74/2021 do vereador Jeorge Wilson 

(APROVADO) 

Em aprovação o requerimento de nº75, 76/2021 do vereador Ítalo Rodrigues 

(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: bom dia a todos os 

presentes em nossa casa legislativa, eu me sinto aliviado pois não veio para pauta o 

projeto a doação dos bens do nosso município e quero dizer que tem um capitulo na nossa 

lei orgânica e explica um pouco obre as doações em nosso município e isso está regulado 

em nossa lei, então o prefeito não pode sair doando terreno assim aleatório por isso o 

nosso jurídico está em cima, agora estão chamando de titulo de conceção. O vereador 

concedeu uma parte para o vereador José Roberto que disse: obrigado vereador Rui, 
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temos que encaminhar para as comissões qualquer coisa que venha acontecer em nosso 

município e o judiciário encontrou problemas para conseguir elaborar termos de doação, e 

aqui nós estamos dependendo do poder judiciário, e a nossa lei orgânica é como se não 

tivesse valor e o que vai valer é o judiciário e espero que a comissão volte a se reunir 

nesta casa para poder da andamento nesse projeto de lei, muito obrigado pela parte. 

Foi concedido uma parte para o vereador Edvaldo Barbosa que disse: vereador Rui 

chegou aqui dois projetos de lei nessa casa, e devemos dar o devido parecer para está 

casa pois devemos dar o respaldo para o executivo e conversamos e entramos no 

consenso para colocar a votação para a próxima reunião, e não podemos levar de 

qualquer forma esses projetos, temos que analisar com calma juntamente com o jurídico. 

Agradeço a todos que me apartearam, mas estamos seguindo as instruções do 

judiciário da mesma forma como foi no passado e não consegui entender isso, o nobre 

vereador Jean não conseguiu registra seu terreno que conseguiu a doação, então vamos 

aguardar as devidas providencias. E falar um pouco do meu requerimento e falar do 

esporte o nosso ginásio depois de muito tempo saiu e vamos esperar que saia também o 

nosso campo para gerar aqui profissionais esportistas, 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), 18 de maio de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


