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ATA de nº 26 do segundo período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 05 dias do mês de outubro 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, Ítalo Rodrigues, Edvaldo José Barbosa Gomes, Jeorge Wilson Leite da 

Cruz,  Mayana Barbosa Rayol, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente justificou 

a ausência dos vereadores Carlos Augusto, Clodoaldo Gonçalves e Maria Noelia que se 

encontram em tratamento hospitalar na capital de Belém e pediu a Senhora vereadora 

Mayana Barbosa 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 Edvaldo Barbosa e disse: bom dia a todos e repasso a 

mesa meu requerimento em caráter de urgência.  

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

mesa o requerimento de minha autoria. 
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 Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: bom dia a 

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

todos. 

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

a mesa requerimento de minha autoria, muito obrigado. 

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

mesa meu requerimento de nº117, muito obrigado a todos. 

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 Jean Coelho e disse: bom dia a todos os 

presentes em nossa casa legislativa e venho aqui falar de uma discussão que se iniciou a 

anos atras, que é a educação de nosso município, gostaria que a comissão de educação 

inicie o tramite correto para tão logo dar resposta ao projeto de lei nº002, pois precisamos 

dar resposta ao povo de Salvaterra em especial aos professores, muito obrigado a todos. 

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

todos e gostaria de falar que eu iniciei as visitas em vários colégios, por isso meu 

requerimento cobra melhorias nas escolas, reforma, ampliações e construções. Estamos 

em contato com o secretario de obras e estamos dando andamento aos trabalhos, muito 

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

matéria em pauta. 

Não houve discussão 

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

trabalhos lidos a seguir.  

Requerimento de nº115, 102/2021 do vereador Edvaldo Barbosa (APROVADO) 

Requerimento de nº116/2021 do vereador Rodrigo Salgado Novaes 

(APROVADO) 

Requerimento de nº117/2021 do vereador Jean Coelho (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 e disse: bom dia a todos os presentes 

em nossa casa de legislativa, o que me chamou a atenção nessa manhã foi o parágrafo 

único lido pelo vereador Jean, o que me chamou a atenção foi esses 60% na qual fala 

nesse parágrafo, nos percebemos que é muito dinheiro no precatório, o ministério publico 

tem que se fazer presente nessas audiências publicas para que seja dado o que 

corresponde a cada professor, então era isso que queria falar e muito obrigado a todos. 

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

presentes, eu acho uma coisa impressionante isso vinte e quatro milhões na conta do 

precatório, quando nosso atual prefeito Carlos Gomes assumiu a prefeitura, a conta só 

tinha cinco milhões, onde será que foi para o restante desse dinheiro? então fica aqui 

nossa duvida e quando o ministério publico aparece aqui vamos saber o que realmente 

aconteceu, então eu espero muito dos projetos aqui colocados pois precisamos que seja 
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reformado as escolas, muitas estão em péssimas condições, então vereador Jean seja 

claro com suas palavras e explique melhor as situações, muito obrigado a todos. 

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

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

dizer que precisamos fazer a limpeza das comunidades assim como as iluminações, 

agradeço ao povo por esta em nossa casa prestigiando a nossa sessão e vieram saber a 

situação do precatório, e pedir a Deus que de saúde aos nossos pares que estão enfermo 

em Belém. Eu quero dizer a todos que só vai ser feito o que o juiz mandar e o ministério 

publico fazer, temos que chamar a assessoria jurídica de nossa casa e marca uma 

audiência pública com o juiz e o ministério publico pra que possa dar um destino a esse 

dinheiro , os professores precisão pois é deles e brigam por isso, então vamos aguardar e 

ver o que vai ser resolvido, mais podem ter certeza que vamos nos reunir e ir atras para 

resolver muito obrigado a todos. 

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

presentes em nossa casa legislativa, o recurso precatório no passado não foi feito as 

transferências como deveriam ter sido feitas aos municípios, esse recurso é pra 

pagamento dos professores e eu não mês esqueço do que aconteceu no passado mais 

não podemos sair das formalidades pois quem leu o projeto sabe, eles querem pagar 

apenas 60% do valor aos salários dos professores, esse recurso não é da prefeitura e nem 

do prefeito, eu não estou aqui falando nenhuma novidade e nem inventado nada, isso são 

muitos anos famílias precisando desse dinheiro, não podemos deixar que o povo pague 

por isso, o projeto de lei elaborado por mim apenas quer que o prefeito sente com a classe 

e defina os pontos corretos e esclareça tudo, eu não gosto de mentiras e sei muita coisa 

que aconteceu no passado, então falo ao nosso prefeito, que venha o ministério público, o 

juiz e quem seja, eu não tenho medo pois temos que analisar esse processo e pagar o que 

deve, 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), 19 de outubro de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


