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ATA de nº 16 do primeiro período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 08 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, 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 Ítalo Rodrigues e disse: Bom dia e repasso a 

mesa meus requerimentos de n°023 e 083/2021. 

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, eu fiz a reiteração do meu antigo requerimento e o outro 
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requerimento estou pedindo iluminação pra foz do rio, pois o prefeito já fez a compra da 

lâmpada de led e espero que essa comunidade seja umas das primeiras a ser atendida 

pois é a entrada da cidade, muito obrigado a todos. 

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

matéria em pauta. 

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 nº023 e 083/2021 do vereador Ítalo Rodrigues 

(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, gostaria de fazer um pedido já que o secretario de 

obras se encontra em nossa casa, nesse mês de junho temos muitas festividades em 

nossas comunidades como de bairro alto e a população prepara e enfeita suas ruas para a 

festividade são Pedro dia 29/06/2021, vamos fazer um mutirão para deixar tudo limpo e 

certinho e que sua procissão possa seguir tranquila e agradeço a todos e que Deus ilumine 

sempre nosso gestor e seus secretários, muito obrigado. 

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

em nossa galeria, gostaria de parabenizar a vila de Condeixas que vai levar varias ações 

para aquela localidade, parabenizo a secretaria Madalena e o vereador Tico, e que possa 
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se estender por todas as comunidades de nosso município de Salvaterra, 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), 15 de junho de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


