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ATA de nº 19 do segundo período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 17 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, Mayana Barbosa Rayou, Maria Noelia 

Gonçalves, Rodrigo Salgado Novaes, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente 

justificou a falta dos vereadores Ítalo Rodrigues, Clodoaldo Gonçalves e Jeorge Wilson 

Leite da Cruz, que foram a Belém com uma comitiva acompanhado o prefeito municipal, e 

pediu ao Senhor vereador Carlos Augusto para ler um trecho da bíblia e após colocou em 

discussão a ATA de reunião anterior. 

Não a ata da reunir anterior. 

O presidente colocou em votação a ATA da reunião anterior. 

Não há ata da reunir anterior.  

O senhor presidente disponibilizou a palavra aos Srs. Vereadores e 

vereadoras pelo tempo de Cinco min para passarem à mesa seus respectivos 

trabalhos. 

 Não houve trabalhos a serem apresentados.  

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

fazer a leitura da matéria.  

Não há matéria a ser apresentada  
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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 houve defesa. 

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

matéria em pauta. 

Não houve discussão. 

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 Gomes e disse: meu bom dia a 

todos os presentes em nossa casa legislativa e sejam bem vindos a abertura de nossos 

trabalhos legislativos, e quero pedir a Deus que ilumine a todos e que possamos começar 

o segundo semestre com saúde, respeito e dignidade e pedir a Deus que abençoe nesta 

casa como sempre me abençoou todos os dias juntamente com minha família e amigos, 

aos meus pares peço a Deus que conceda saúde a todos, estamos começando o segundo 

semestre e agradeço aos vereadores por terem aprovado todos meus requerimentos no 

primeiro semestre e foram votados por unanimidade, temos que contar apenas com Deus 

para o nosso futuro e do nosso município e sei que ele nos levara no rumo certo sempre, 

pois ele me matem no parlamento desta casa a sete mandatos e sei que ele está sempre a 

minha frente pois foi ele quem me trouxe aqui nesta tribuna para dizer essas palavras na 

qual estamos iniciando nossos trabalhos, muito obrigado a todos. 

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

presentes em nossa casa legislativa, peço desculpas pelo meu atraso na sessão de hoje, 

eu gostaria de parabenizar a ação da vereadora Mayana e o vereador Carlos Augusto e 
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dizer que no primeiro semestre e fiquei satisfeito com os trabalhos, ajeitaram a ponte do 

Guajará e ficou muito bom o serviço, parabéns ao prefeito, eu vim aqui falar das coisas 

boas que foram feitas em nosso município, o verão aqui foi bom, pois tem que ter coragem 

com a pandemia que nos assola, mais graças a Deus não houve aumento dos casos da 

covid, parabenizo o vereador Edvaldo pelas belas palavras e por ter falando tanto em 

Deus, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador José Roberto e disse: gostaria de dizer a todos 

que se encontram aqui em nossa galeria e a cada um de meus pares, fizemos vários 

requerimentos fazendo solicitações ao executivo para atender nossas comunidades e ao 

nosso município, sabemos que foram muitos pedidos e muitos foram atendidos no primeiro 

semestre, inauguramos muitas escolas, assim como eu, o vereador Edvaldo, sabemos que 

todos se preocupam com o desenvolvimento do nosso município e dizer ao nosso poder 

executivo que olhe para nossas secretarias e que não deixe de reconhecer nossos 

trabalhos, quando nossos requerimentos forem para seu gabinete e conclua com êxito 

nossos trabalhos em nosso município, agradeço a todos pela presença 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. 

Salvaterra (PA), 24 de agosto de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


