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ATA do segundo período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 24 dias do mês de agosto 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, Carlos 

Augusto da Silva Angelim, Edvaldo Barbosa Gomes, Ítalo Rodrigues, Clodoaldo Gonçalves 

e Jeorge Wilson Leite da Cruz , Rodrigo Salgado Novaes, prosseguindo com a reunião o 

Senhor Presidente justificou a falta das vereadoras que foram a Belém por motivo 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. 

APROVADA 

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 Rui Roi Herculano e disse: bom dia a todos e 

repasso a mesa o requerimento de nº090/2021. 

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

presentes e repasso a mesa meu requerimento. 

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

mesa meu requerimento na qual eu reitero. 
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 Solicitou a palavra o vereador José Roberto da Silva Angelim e disse: bom dia 

a todos os presentes em nossa casa legislativa, repassa a mesa meu requerimento na qual 

também estou reiterando. 

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

fazer a leitura da matéria.  

Não há matéria a ser apresentada  

O Presidente passou para primeira parte da ordem do dia e colocou a palavra 

à disposição dos 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 os 

presentes, eu confio em meu trabalho que venho me empenhando para ser executado 

naquelas comunidades quilombolas, e peço a Deus que abençoe o poder executivo para 

que possa executar nossos requerimentos e conto com o apoio de meus pares para 

aprovação de meu requerimento, muito obrigado. 

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

presentes em nossa casa legislativa, eu gostaria de defender meu requerimento na qual 

trata dos serviços de finais de rua, pois muitas encontram-se em péssimas condições, 

temos como exemplo a frente da radio Salvaterra FM, quando chove, não como entrar, 

pois, fica tudo alagado. Então é nesse sentido que venho solicitar em meu requerimento 

que o poder executivo dá uma maior atenção as ruas e conto com a aprovação de meus 

pares, muito obrigado a todos. 

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

presentes em nossa casa legislativa nessa manhã, venho aqui hoje pedir que aprovem 

meu requerimento na qual eu peço que reitere os primeiros pedidos que fiz na primeira 

sessão desta casa, em vinte e três de fevereiro deste ano, eu solicitava que o prefeito 
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Carlos Gomes e seu secretariado de obras e educação, que fizesse a reforma da escola 

quilombola São João de Assis no caldeirão, hoje tivemos notícias que algumas áreas as 

aulas irão retornar e nós não temos mais condições na comunidade do caldeirão de 

mantermos nossos alunos em sala de aula devido os riscos e perigos em que eles se  

encontram, então conto com meus pares pela aprovação desse requerimento e tentar 

sensibilizar o poder executivo, faz exatamente seis meses esse requerimento solicitando a 

reforma desta escola, esse documento se encontra na mesa das autoridades e não 

obtivemos respostas, meus amigos vereadores já reclamaram antes desses problemas e 

todos sabemos que isso não é um problema de hoje dessa administração. 

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

defender meu requerimento na qual solicito a construção de um elevado na comunidade de 

água boa, pois a água naquela localidade é muito fraca e quem sofre é a população, mais 

quando o povo vem cobrar, eles cobram do vereador, sabemos que pode até haver algum 

desentendimento por parte da administração, sabemos que cada comunidade e cada vila 

tem seu representante e são eles que tem que resolver os problemas das comunidades 

muitas das vezes os vereadores, quando temos condições, ajudamos, mais quando não dá 

para ajudar nos fazemos o requerimento e solicitamos ao poder executivo e aguardamos 

que executem e atendam nossas comunidades, muito obrigado a todos. 

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

matéria em pauta. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim para entrar na discussão e disse: nada 

melhor do que discutir um requerimento e ter o nosso secretário de educação presente e 

daqui a pouco vamos ler o decreto que diz a volta as aulas em nosso município, muito 

obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes para entrar na discussão e 

disse: eu gostaria de discutir o requerimento do vereador Jean na qual trata da reforma do 
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colégio do caldeirão, vereador nós procuramos as secretarias e dizer que já estamos com 

todo o material do colégio e com as melhorias sabemos que os alunos poderão voltar a 

aulas e a comunidade agradece. 

Solicitou a palavra o vereador Jean Coelho para entrar na discussão e disse: eu 

gostaria de dizer eu vereador Rodrigo que traz essa informação e que pra mim não é nova 

pois tenho conhecimento do que está sendo feito, compras, materiais, entre outros, e dizer 

que fazer uma reforma, uma maquiagem na escola do caldeirão, não é orgulho para a 

comunidade, pois tenho a certeza que essa pintura que vai ser feita não vai ser flores para 

a comunidade, eu custo acreditar que uma reforma será bem vista pela comunidade e hoje 

vendo o vereador Rodrigo dizer que está contente com o que vai ser feito naquela escola, 

todos nós sabemos que a força da maré é grande e o processo de erosão é rápido, e 

temos recurso para se construir uma escola nova, eu como um dos representantes 

daquela comunidade do caldeirão tenho responsabilidade para cumprir tudo aquilo que eu 

prometi, eu digo com muita tristeza que não podemos nos contentar com uma pintura na 

escola, pois o que foi prometido para esta comunidade foi uma construção de escola, e a 

única coisa que posso fazer é cobrar uma construção nova, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto para entrar na discussão e disse: eu 

sei o quanto o vereador Jean e os demais pares estão preocupados com a questão da 

construção da escola do caldeirão, como devemos fazer várias reformas e ampliações em 

diversas escolas no município de Salvaterra, e sabemos que a atual gestão está 

trabalhando mais as cobranças em cima de nós são grandes e nós lutamos pelo nosso 

povo, todas as gestões passadas tiveram suas dificuldades, em conversa com o atual 

gestor disse a ele que devemos fazer várias escolas em comunidades diferentes, temos 

que fazer as coisas com clareza para que não sejamos punidos perante a comunidade, e 

logo vai sair a escola do bairro alto, e o que se pode ser feito de imediato em algumas 

escolas é a reforma para poder acolher nosso alunos, muito obrigado. 
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O presidente pediu ao 1ºsecretario para fazer a leitura do decreto de nº082/2021 de 

20 de agosto de 2021. 

O presidente passou para 2º parte da ordem do dia e colocou em aprovação os 

trabalhos lidos a seguir.  

Requerimento de nº090 do vereador Rui Rolim Herculano (APROVADO) 

Requerimento de nº089 do vereador Edvaldo Barbosa Gomes (APROVADO) 

Reiteração de Requerimento de nº004 do vereador Jean Coelho (APROVADO) 

Reiteração de Requerimento de nº016 do vereador Jean Coelho (APROVADO) 

Reiteração de Requerimento de nº021 do vereador José Roberto (APROVADO) 

Oficio da SEMAS (APROVADO) 

Oficio da FAEL (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 gostaria de dizer ao secretario de transporte que o 

requerimento que vai chegar em sua mesa, se refere as condições das ruas na qual se 

encontram, e quando chega o inverno fica intrafegável e a população dessa localidade 

sofre, então peço que seja resolvido e atendido meu requerimento. Eu queria dizer aqui 

que não se discute a competência de um secretario e infelizmente ele não pode começar a 

educação do zero, já participei de várias conversas mais não podemos resolver assim, 

onde eu quero chegar, vamos pegar uma vila como exemplo “Joanes” temos três escolas 
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em Joanes, aí eu pergunto tem necessidade de tudo isso naquela localidade, então 

sabemos que não precisa de tudo isso, quantas comunidades nós temos no total para ser 

atendidas com reformas e ampliações, eu não estou aqui para entrar no mérito de 

ninguém, eu agradeço e um bom dia todos. 

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

todos os presentes em nossa casa legislativa, agradeço a todos os vereadores por terem 

aprovado meu requerimento por unanimidade, agradeço a Deus por tudo e por nos 

conceder esse segundo semestre e que possamos seguir com muita sabedoria, e sei que 

nosso requerimento vai chegar na mão do poder executivo e do secretário, e vamos 

conseguir atender nossa população e fazer uma melhor Salvaterra, muito obrigado a todos. 

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

todos os presentes que ainda se encontra em nossa galeria, gostaria de dizer como 

representante da comunidade do caldeirão, que vamos fazer essa reforma pois é 

necessário para podermos voltar as aulas, eu achei muita dura as palavras do vereador 

Jean e sem necessidade pois estamos com tão pouco tempo de mandato, vamos aguardar 

acontecer pois sabemos que o terreno foi comprado para construir a nova escola, mais em 

fim, estamos aqui para trabalhar, eu passei quatro anos cobrando muito a gestão passada, 

e vou fazer requerimento sempre e cobrar e sei que vai ser executado meus requerimentos 

pois a comunidade necessita e vai agradecer muito quando tudo for concluído, eu sou 

humilde e sei reconhecer os trabalhos e ainda falta três anos e meio para cumprir com 

muita coisa a atual gestão, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Jeorge Wilson Leite da Cruz e disse: meu bom 

dia a todos os presentes em nossa casa legislativa, sessão passada não podemos estar 

presente pois fomos em uma comitiva a Belém buscar um equipamento que atendera 

nosso município, e gostaria de dizer que devemos estar ao lado do gestor pois ele sabe do 

seu compromisso e ele irá cumprir com seus deveres construindo escolas novas, 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

RUA CEARENSE, S/N, CENTRO, SALVATERRA-PARÁ. 

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 
7 

ampliando ou reformando, sabemos que não é fácil mais vamos lutar pois todas as 

comunidades precisam e o povo agradece e brevemente tudo será atendido, muito 

obrigado a todos. 

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

de dizer a todos que se encontram aqui em nossa galeria e a cada um de meus pares que 

o vereador Carlos Augusto está fazendo um oficio na qual solicitara a assinatura de todos 

para encaminhar a ministra Damaris uma solicitação de 50 km de asfalto para as vias da 

comunidade quilombolas que tanto necessitam, parabéns vereador pela iniciativa. Eu só 

tenho de agradecer a Deus por tudo que ele nos concede, mas me preocupo com o nosso 

município, na área da suade, educação, transporte, obras ou mesmo turismo. Quando se 

trata de recursos públicos nos temos que tomar cuidado, pois as vezes o valor estimado 

para ser gasto não é o real, vou da um exemplo aqui da vila de caldeirão que necessita de  

uma escola nova e eu sei que se quisessem fazer teriam feito e não somente uma reforma 

como está prevista, os ex-gestores que passaram fizeram o que tinha quefazer, mais o 

atual tem que fazer, a comunidade se sente quando as obras são feitas, em agua boa foi 

construída uma escola nova com quase o mesmo valor que será gasto com uma reforma, 

então vejo que tem sim como construir escolas, essas obras são de Salvaterra e para o 

nosso povo, precisamos aqui ter união, compreensão e discussão para o desenvolvimento 

de Salvaterra, o secretário de educação está de parabéns pelo trabalho que vem 

desenvolvendo, mais saiba que vamos pedir melhorias para todas as comunidades, 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. 
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Salvaterra (PA), 31 de agosto de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


