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ATA de nº 24 do segundo período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 21 dias do mês de setembro 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, Ítalo 

Rodrigues, Carlos Augusto da Silva Angelim, Edvaldo Barbosa Gomes, Jeorge Wilson 

Leite da Cruz, Maria Noelia Gonçalves, Clodoaldo Gonçalves, Mayana Barbosa Rayol, 

prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu a Senhora vereadora Jorge Wilson 

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 Jean Coelho e disse: bom dia a todos e repasso a 

mesa o reitera mento de meu requerimento de nº 015/2021 

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

presentes e repasso a mesa meu requerimento de minha autoria, muito obrigado a todos. 

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

mesa dois projetos e solicito que seja encaminhado as comissões, muito obrigado. 
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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 Clodoaldo Gonçalves e disse: bom dia a todos os 

presentes, o requerimento que repassei estou solicitando a reforma da escola da vila de 

Joanes, e também solicito a construção do coreto da praça da vila de Joanes, aguardo 

pela aprovação de meus pares e conto com o poder executivo e a secretaria de obra para 

executar o mesmo, muito obrigado a todos. 

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

presentes em nossa casa legislativa e venho aqui falar de meu requerimento na qual 

venho reiterando, pois já tinha dado entrada, e solicito para a vila de Jubim a reforma da 

escola sete de setembro, pois nossas crianças e adolescentes necessitam para que 

possam ter acesso a uma escola com mais dignidade, e dizer aos moradores que este 

vereador vem trabalhando para atender da melhor forma nosso povo e as comunidades, e 

dizer que o nosso prefeito municipal subiu em palanque e prometeu as comunidades que 

ia fazer as escolas ou reforma das mesma e contamos com isso, e essa casa vai cobrar 

essas promessas, 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 Jean Coelho para discutir o projeto de lei d 

nº047/2021e disse: bom dia a todos, gostaria de dizer Sr. Presidente que peço vista ao 

projeto em discussão e solicito que o mesmo seja desmembrado, sendo um a compra das 
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terras e o outro a construção da escola do bairro alto, separando fica mais fácil de 

analisarmos o projeto por esse motivo peço vista, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Edvaldo Barbosa para entrar na discussão do 

projeto de lei nº047/2021 e disse: bom dia a todos os presentes, gostaria de dizer aos 

vereadores Carlos Augusto e José Roberto que são filhos da comunidade do bairro Alto e 

faz quanto tempo que não é construída uma escola naquela localidade? o projeto solicita a 

compra do terreno juntamente com a construção da escola, já que o vereador Jean pediu 

vista, coloque em votação presidente. 

Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim para entrar na discussão do projeto 

de lei nº047/2021 e disse: bom dia a todos e gostaria de dizer ao presidente que 

colocasse em vista o projeto para que possamos apreciar melhor e ver o que cada um de 

nossos pares pensa a respeito, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto para entrar na discussão do 

projeto de lei nº047/2021 e disse: bom dia a todos os presentes e dizer que o nosso 

município merece o melhor, nossa comunidade de bairro alto, faz muitos anos que não vê 

uma escola nova e boa para a educação de nossas crianças e adolescentes, o nosso 

colega vereador pediu vista, sabemos que a gestão Carlos quer trabalhar e tem gente que 

não quer acompanhar, então percebemos que o vereador não quer ver o desenvolvimento 

do nosso município, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia para entrar na discussão do 

projeto de lei nº047/2021 e disse: bom dia a todos os presentes e esse projeto é de 

extrema importância para nós, pois vai trazer educação e por isso eu sou a favor desse 

projeto, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Jean Coelho para discutir o projeto de lei d 

nº047/2021e disse: senhor presidente eu não estou aqui para atrapalhar os trabalhos 
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desta casa, mas também não passarei a mão na cabeça em certas situações, eu sou de 

acordo com a construção da escola, a construção do campo de pouso, mais com projetos 

separados, por isso pedi vista no projeto, pois isso são caprichos do prefeito e nos não 

podemos passar por essa situação assim. 

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

trabalhos lidos a seguir.  

Requerimento de nº101, 102/2021 do vereador Rodrigo Salgado Novaes 

(APROVADO) 

Requerimento de nº103/2021 do vereador Jeorge Wilson (APROVADO) 

Requerimento de nº104, 105, 106/2021 da vereadora Maria Noelia (APROVADO) 

Requerimento de nº107, 108, 109/2021 do vereador Clodoaldo Gonçalves 

(APROVADO) 

Requerimento de nº115, 016/2021 do vereador Jean Coelho (APROVADO) 

Projeto de lei 012/2021 que trata sobre o transporte urbano e rural do 

município (APROVADO) 

Emenda 01/2021 do vereador Jean Coelho (APROVADO) 

O presidente colocou em votação o pedido de vista do vereador Jean Coelho 

sobre o projeto de lei em questão. 

Votos a contra o pedido de vista: vereador Carlos Augusto, Maria Noelia 

Gonçalves, Edvaldo Barbosa, Clodoaldo Gonçalves, Rui Rolim Herculano, Mayana 

Raiol, Ítalo Rodrigues. 

Votos a favor do pedido de vista: vereador Jean Coelho  
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Reprovado o pedido de vista do projeto de lei. 

Projeto de lei de nº047/2021 (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 Edvaldo Barbosa e disse: Bom dia a todos os 

presentes em nossa casa legislativa, agradecer a Deus por mais esse dia, vim aqui 

agradecer pela aprovação do projeto na qual irá beneficiar a comunidade de bairro alto 

com a construção de uma escola e todos nós sabemos que a educação é tudo para as 

nossas comunidades e desenvolvimento do nosso município, tem mais de trinta anos que 

aquela comunidade não sabe o que é uma escola nova, agradeço a Deus por tudo e muito 

obrigado. 

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

presentes em nossa casa legislativa, agradecer a Deus por mais esse dia de trabalho e 

dizer ao nobre vereador Edvaldo Barbosa o quanto ele esta feliz com a aprovação de seu 

requerimento que irá beneficiar a comunidade de bairro alto, eu parabenizo também o 

nobre vereador Jean que pediu visto no projeto de lei, ele é uma pessoa que acompanha 

as votações atentamente e tem uma sabedoria muito grande e contribui para o 

desenvolvimento do nosso município, eu aposto nessa atual gestão que fará o melhor para 

o nosso município e para seu desenvolvimento, tanto na educação quanto para a saúde e 

todas as outras áreas que beneficiara o nosso povo, eu na gestão passada corri atras dos 

deputados para conseguir emendas para beneficiar o nosso povo e o município, e 

conseguimos trazer ambulâncias, então só tenho a agradecer por tudo que temos feitos e 

sempre contar com a gestão pois com responsabilidades e compromisso as coisas vão 

sendo feitas, muito obrigado a todos. 
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Solicitou a palavra o vereador Clodoaldo Gonçalves e disse: bom dia a todos os 

presentes em nossa casa legislativa, venho aqui agradecer aos meus pares pela 

aprovação de nosso requerimento na qual irá beneficiar a vila de Joanes, e isso contribui 

para o desenvolvimento da nossa amada Salvaterra, parabenizo o vereador Edvaldo pelo 

seu trabalho e por contribuir para a melhoria de nossas comunidades na qual irá beneficiar 

a comunidade de bairro alto com a construção de uma nova escola, agradecer também ao 

projeto que ira construir o campo de pouso de nosso município e isso trará renda e mais 

agilidade em casos de urgências e turismo, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. 

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

presentes em nossa casa de leis, eu gostaria de fazer apenas umas considerações em 

relação ao projeto que foi colocado em curso, o prefeito de Salvaterra esqueceu de dizer 

que vai fazer uma ora de dois terrenos e inclusive muito importante que é a construção de 

uma escola e um campo de pouso e parabenizo o vereador Edvaldo Barbosa que está aqui 

nesta casa a bastante tempo, o que me causa estranheza é que o prefeito municipal vai 

fazer uma obra de meio milhão de reais, e não sabemos no projeto quanto vai ser cada 

construção pois esta tudo em um único projeto, meu questionamento presidente que 

sempre terá meu apoio é, mesmo com a democracia eu saio vencedor dessa casa 

independente de votação, faltou o prefeito municipal dizer quanto será pago em cada 

construção no caso o terreno da escola e o terreno para a pista de pouso, eu estarei lá na 

inauguração pois não desejo mal a ninguém, sabemos que muitos projetos virão para 

outras comunidades e eu estarei apoiando, sabemos que esta casa tem fé e confia no 

governo Carlos Gomes, muito obrigado a todos. 

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

presentes em nossa casa, eu gostaria de agradecer ao nosso prefeito municipal por todo 

apoio que deu em nossa vila e pelo o desenvolvimento do nosso município, sei que o povo 

está feliz com tudo que ele vem fazendo e só temos a agradecer, muito obrigado. 
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Solicitou a palavra o vereador Rui Rolim e disse: bom dia senhor presidente e 

demais pessoas presente em nossa casa legislativa, venho a está tribuna dizer que me 

sinto satisfeito em ver o publico em nossa casa e pelo trabalho de hoje, é normal ter 

debates e questionamentos, esse é o nosso trabalho, eu agradeço ao nosso gestor 

Municipal pelo trabalho desenvolvido e aos meus pares pelos excelentes requerimentos e 

projetos colocados nesta casa, muito obrigado a todos. 

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

presentes em nossa casa legislativa, quero parabenizar ao vereador Edvaldo pelo trabalho 

e sabemos que o nosso município precisa de escolas pois a educação é essencial e 

agradecer ao prefeito por tudo que tem feito pelo nosso povo e pelo desenvolvimento do 

município, muito obrigado a todos. 

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

de dizer qual a importância do parlamento, a disputa, as discussões defendendo sempre 

cada um os seus ideias, parabenizo ao vereador Edvaldo pela iniciativa em colocar um 

projeto para a construção de uma escola no bairro alto, eu sou presidente desta casa para 

legislar com transparência e flexibilidade, quando se trata do projeto da construção da 

escola e do campo de pouso no valor de meio milhão, a única coisa que tem é o 

planejamento para executar a obra, caso queira saber o valor de cada terreno pode 

verificar após aquisição do mesmo, com certeza terá os registros, mais isso tudo irá 

beneficiar o município e o povo, isso tudo é desenvolvimento para nossa Salvaterra, 

parabenizo a todos meus pares pelo trabalho de hoje e muito obrigado. 

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), 28 de setembro de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


