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ATA de nº 11 do primeiro período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 04 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, 

prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente justificou a ausência da vereadora 

Mayana que precisou ir a Belém tratar problemas 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 (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 Carlos Augusto e disse: Bom dia a todos e 

repasso a mesa o requerimento de nº68/2021 

Solicitou a palavra o vereador Rodrigo Salgado Novaes e disse: Repasso a 

mesa os requerimentos de nº 69, 70/2021 

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

fazer a leitura da matéria.  

Não há matéria. 
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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. 

Não ouve quem queira defender seu requerimento. 

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

matéria em pauta. 

Não ouve quem queira discutir os requerimentos. 

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

aprovação os trabalhos lidos a seguir: 

Em aprovação o requerimento de nº 68/2021 do vereador Carlos Augusto 

(APROVADO) 

Em aprovação o requerimento de nº 69, 70/2021 do vereador Rodrigo Salgado 

Novaes (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, é uma alegria ver que estamos dando andamento em 

nossos trabalhos e gostaria de falar a respeito de um requerimento na qual seria na área 

do esporte e não tive tempo para solicitar o mesmo devido reuniões e compromissos em 

nosso município, e parece que o prefeito vai estar aqui em nossa casa legislativa daqui a 

pouco para tratar de assunto de esporte e gostaria que o prefeito destine um espaço para 

construção de um estádio municipal, pois já vieram várias gestões e não construíram, 

então conto com o prefeito Carlos Gomes para realizar esse projeto. O vereador Carlos 
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Augusto aparteou a palavra do vereador Rui Rolim e disse: parabéns vereador pelo 

pronunciamento e gostaria de falar que aqui em nosso município temos muitos atletas que 

necessitam desse apoio no esporte, eu encontrei o Alam policial que ia levando três moças 

a Belém para um teste no clube do Remo e felizmente uma delas foi aprovada no sub20, 

então temos que dar esse apoio a esses jovens, obrigado pela parte. 

Esses jovens precisam desse apoio para se afastar das ruas, das drogas e a 

formação de caráter deles geralmente fica dentro desse patamar de idade de 14 a 18 anos, 

então era isso que queria passar nessa manhã e muito obrigado. 

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

a todos e gostaria e parabenizar o vereador Rui Rolim pelo pronunciamento e abordou um 

assunto muito importante e tirou um pouco o foco do problemas que vamos enfrentar daqui 

pra frente em relação aos empregos no município, sabemos que os concursados tem 

direito a suas vagas mais vamos ter muitos pais de família desempregados e quero que 

saibam que vamos ajudar a todos e entrar em contato com o prefeito para ver a melhor 

forma possível para sanar esse problemas e nossos gabinetes estão abertos a todos, 

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), 04 de maio de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


