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ATA de nº 15 do primeiro período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 01 dias do mês de junho 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 os 

presentes e repasso a mesa requerimento de minha autoria. 

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

mesa meus requerimentos. 

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

a mesa meus requerimentos de minha autoria. 

Solicitou a palavra a vereadora Mayana Barbosa e disse: bom dia a todos aqui 

presentes e repasso a mesa meus requerimentos. 
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Solicitou a palavra o vereador Jean Coelho e disse: bom dia a todos presentes 

em nossa casa de leis e repasso a mesa meu requerimento. 

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

e repasso a mesa meu requerimento. 

O presidente passou para o grande expediente e 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 ítalo Rodrigues e disse: Bom dia a todos os 

presentes em nossa casa, quero defender meu requerimento de nº024/2021, sendo que é 

uma continuidade da construção da UBS e ainda não obtive resposta do prefeito sobre o 

andamento e em conversas com um deputado fiquei sabendo que só depende do prefeito 

querer fazer e conto com o apoio de todos, o outro requerimento é a construção de uma 

maternidade infantil devido a necessidade que temos, sendo que o recurso vem do 

governo federal e estadual, então conto com todos e muito obrigado. 

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

os presentes em nosso plenário e venho a está tribuna defender meu requerimento onde 

fala da iluminação publica para o campo de aviação e o povo não aguenta mais ficar na 

escuridão naquele local e então aguardo resposta, e o outro seria terraplanagem de 

mangueiras até salvar, muito obrigado e conto com o apoio de todos meus pares. 

Solicitou a palavra a vereadora Mayana Barbosa e disse: bom dia mais uma vez 

a todos os presentes em nosso plenário, venho aqui defender meu requerimento na qual 
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solicito a construção de um matadouro público em nosso município, pois os marchantes 

tem que atravessar o rebanho até a o município vizinho para poder realizar o abate desse 

gado, com isso, tem surgido locais de abate clandestinos, e quem trabalha com a venda de 

carne fica prejudicado com a péssima qualidade e o valor que fica muito alto para revenda 

e ainda tem o risco da população se contaminar com bactérias devido a falta de higiene 

muita das vezes, por esse motivo está vereadora foi atrás de emendas parlamentar para 

que possamos realizar esse projeto. 

O meu outro requerimento seria um espaço de entretenimento das crianças na 

comunidade do tartarugão conto com o apoio de todos muito obrigada. 

Solicitou a palavra o vereador Jeorge Wilson e disse: venho aqui hoje defender 

meu requerimento na qual solicito a construção de uma nova escola na comunidade boa 

esperança conto com o apoio e voto de todos, muito obrigado. 

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

presentes em nossa galeria, venho na manhã de hoje solicitar para que seja colocado em 

nossa comunidade do caldeirão o serviço que irá beneficiar essa comunidade e o outro 

requerimento solicito uma ambulância para a comunidade do caldeirão e conto com o 

apoio dos meus pares, muito obrigado a todos. 

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

matéria em pauta. 

O vereador Jean Coelho e a vereadora Mayana Barbosa parabenizaram o 

requerimento do vereador Ítalo Rodrigues em buscar a criação de uma maternidade 

e esclarecimentos do prefeito municipal sobre a construção da UBS. 

Os vereadores Ítalo Rodrigues e o Jean Coelho parabenizaram a vereadora 

Mayana em relação ao projeto para a construção do matadouro municipal, pois 

sabemos que a atual divida é alta do antigo matadouro e o município não tem como 
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pagar e por isso a vereadora Mayana está buscando recursos com seus deputados e 

tenho a certeza de que vamos conseguir esses investimentos federais e estaduais, 

muito obrigado. 

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 nº024 e 072/2021 do vereador Ítalo Rodrigues 

(APROVADO) 

Em aprovação o requerimento de nº039 e 042/2021 da vereadora Maria Noelia 

(APROVADO) 

Em aprovação o requerimento de nº077 e 079/2021 da vereadora Mayana 

Barbosa (APROVADO) 

Em aprovação o requerimento de nº078/2021 do vereador Rodrigo Novaes 

(APROVADO) 

Em aprovação o requerimento de nº080 e 083/2021 do vereador Jean Coelho 

(APROVADO) 

Em aprovação o requerimento de nº082/2021 do vereador Jeorge Wilson 

(APROVADO) 
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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 Rui Rolim e disse: bom dia a todos os presentes 

em nossa casa legislativa e gostaria de falar aqui nessa tribuna que está chegando o 

momento de correr atrás dos recursos pois está chegando as eleições novamente, mais 

vim aqui reclamar das viagens que ocorre na foz do rio e precisei ir a Belém e na volta eu 

comprei a passagem de lancha e por algum motivo a lancha deu problema e tivemos que 

vim no navio e o mesmo ficou à deriva na baia do marajó e que m fica no prejuízo é o povo 

fora o risco que corremos em uma viagem dessa, então vamos reunir com as comissões 

desta casa e vamos verificar junto com a ARCON e pressionar ela para tomar a devidas 

providencias com essas empresas de navegação, não fiz requerimento mais essa isso que 

queria passar a todos, bom dia. 

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

presentes e quero agradecer a todos pelo apoio e aprovação de meus requerimentos e 

agradecer também a dois deputados que contribuíram e muito para o nosso município, o 

deputado federal Eduardo Costa e o Celso Sabino, muito obrigado a todos. 

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

presentes e venho até esta tribuna dizer que agradeço pelo apoio de todos pela aprovação  

de meus pares para o meu requerimento e espero que o nosso poder executivo trabalhe 

da mesma forma como o poder legislativo está executando seus trabalhos, queremos mais 

informações do prefeito pois estamos entrando no sexto mês deste ano e o nosso povo 

pergunta sobre as melhorias do município, e queria deixar aqui a minha fala e dizer que 

protocolei na secretaria desta casa um oficio ao secretário de saúde pedindo explicações 

sobre a vacina dos profissionais da educação, e eu vejo é que o secretario ainda não se 

encontrou no cargo que ocupa, então devemos ter cuidado com o povo pois como ele é um 
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servidor publico fica até um pouco difícil contato com o mesmo então por esse motivo 

estou enviando oficio para esclarecimento do processo de vacinação dos profissionais da 

educação, muito obrigado a todos. 

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

todos presentes em nossa casa legislativa, quero parabenizar o nosso prefeito Carlos 

Gomes pelo o que está fazendo pela vila de caldeirão e está dando resposta satisfatória, a 

comunidade está sendo limpa e parte da iluminação publica resolvida, então agradeço a 

ele por esta olhando pelo povo e sei que ainda falta muito a ser feito, mais estamos no 

inicio ainda e tem muito trabalho a fazer, hoje dei entrada em um requerimento para que a 

equipe d limpeza permaneça na comunidade pois estão fazendo um excelente serviço e 

espero que seja mantido os trabalhos, muito obrigado a todos por essa oportunidade. 

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

presentes em nossa casa e agradecer aos meus pares por aprovarem os meus 

requerimentos mais ainda não foram atendidos, mais sei que o prefeito irá olhar com 

carinho e executar, então estamos aguardando pois a população precisa meu 

requerimento solicita a iluminação publica no campo de aviação que se encontra no escuro 

e a população necessita pois eles pagam suas faturas de energia, então era isso que 

queria repassa a todos e muito obrigada. 

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

presentes e dizer a vereadora Noelia que está tribuna foi homenageada no passado com o 

nome de seu pai, e em momento algum eu quis ofender, e você vereador Rodrigo quando 

eu solicitei a parte na sua fala, era apenas para elogiar seu trabalho e sabemos que você 

não apoiou o gestor passado então temos que medir as palavras, eu não estou aqui pra 

ser contra o trabalho de ninguém, parabéns vereador pelo que está fazendo pela sua 

comunidade, pois eu também tenho votos naquela comunidade e nem por isso faço brigas. 

Vereadora Noelia está tribuna foi feita pelo ex-presidente e vereador Eurico e na qual foi 
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dado o nome de seu pai. E falar da atual gestão, sabemos que estamos no sexto mês 

deste ano e muito requerimentos não foram atendidos mais sabemos que muitas coisas 

não acontecem de forma rápida, mais ele tem que dar satisfação para que nos vereadores 

possamos dar satisfação para o nosso povo pois eles perguntam pelas ruas e 

comunidades o andamento das obras e serviços, aqui nos fazemos requerimentos e 

nossos pares aprovam, mais quem executa é o poder executivo mais temos que aguarda 

muitas das vezes, mais ele nos deve explicações e respostas dos requerimentos para 

darmos explicação ao povo, as eleições estão chegando para deputados e essa vai ser a 

hora de pedirmos pois eles vão vim atras do povo para votar neles, eu agradeço a Deus 

por este maravilhoso, muito obrigado. 

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

dizer aqui que todos somos representantes do povo, mais alguns representam uma ou 

várias comunidades e dizer que os debates e discussões são normais, agindo sempre com 

respeito e sem agressão e sem causar danos ao patrimônio público, então temo que zelar 

por isso tudo aqui, pois quando vier outros assumir este poder ele tem que usar este 

material com qualidade, não sabemos nem se amanhã vamos esta aqui com essa 

pandemia que assola a humanidade. Então fica a critério de casa um disponibilizar a parte 

de sua palavra, eu agradeço muito ao prefeito pelo que vem fazendo mais ainda falta fazer 

muito, eu venho a cinco meses pedindo a construção de um elevado, mais eu tenho que 

pedir e cobrar pois é assim mesmo, são muitos trabalhos e sabemos que nem tudo da pra 

executar, então vamos nos respeitar pois aqui o prefeito não tem oposição e acabamos 

sentindo a falta dessa discussão, o prefeito foi a Belém e comprou lâmpadas de led para 

fazer a substituição em nosso município e comunidades e parabenizo a todos meus pares 

pelos seus requerimentos, mais eu infelizmente não vou poder assumir esse compromisso 

de ter a assinatura do prefeito como recebido em todos os seus requerimentos, mais nos 

que tm caratê de urgência sei que ele vai executar e assinar, 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), 08 de junho de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


