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ATA de nº 23 do segundo período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 14 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 Rui Rolim Herculano, 2°secretário vereador Ítalo Rodrigues, Carlos 

Augusto da Silva Angelim, Edvaldo Barbosa Gomes, Jeorge Wilson Leite da Cruz , Rodrigo 

Salgado Novaes, Maria Noelia Gonçalves e Clodoaldo Gonçalves, 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 Jeorge Wilson e disse: bom dia a todos e repasso 

a mesa o requerimento de minha autoria 

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

presentes e repasso a mesa meu requerimento de nº107/2021 

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

todos e repasso a mesa meus requerimentos 

 Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia e disse: bom dia a todos e repasso 

a mesa meus requerimentos. 
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 Solicitou a palavra o vereador Ítalo Rodrigues e disse: bom dia a todos e 

repasso a mesa meu requerimento, muito obrigado. 

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 solicito uma ambulância para a vila de Joanes, 

pois são dezoito quilômetros de Joanes até Salvaterra para alcançar o hospital municipal e 

o povo necessita dessa ajuda, muito obrigado a todos. 

 Solicitou a palavra o vereador Ítalo Rodrigues e disse: bom dia a todos, eu vim 

aqui falar do meu requerimento de nº100/2021 na qual trata da reforma do trapiche que 

encontra em péssimas condições e conto com o poder executivo para executar o mesmo, 

muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vereador Jeorge Wilson Leite da Cruz e disse: bom dia a 

todos os presentes e falar de meu requerimento, todos sabemos que somos 

representantes do povo e estou aqui para representá-los, por esse motivo entrei com 

requerimento hoje para que nossa comunidade se sinta mais à vontade e conto com o 

apoio de todos para aprovação e do poder executivo para execução, muito obrigado.  

Solicitou a palavra a vereadora Maria Noelia Gonçalves e disse: bom dia a 

todos, venho aqui falar do meu requerimento de nº104/2021, na qual trata da limpeza das 
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ruas e estradas e roçagem pois o mato está muito alto, o outro requerimento trata da 

reforma da escola de siri cari, a mesma se encontra abandonada, muito obrigada.~çlkjh 

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

presentes em nossa casa legislativa, eu gostaria de defender meu requerimento na qual 

solicito a reforma na ponte que liga água boa a Joanes e a iluminação pública, sabemos 

que está chegando o festival do peixe daquela localidade e precisamos dá uma condição 

melhor para a população  

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 nº091, 092/2021 do vereador Rodrigo Salgado Novaes 

(APROVADO) 

Requerimento de nº093, 100/2021 do vereador Ítalo Rodrigues (APROVADO) 

Requerimento de nº094/2021 do vereador Carlos Augusto (APROVADO) 

Requerimento de nº095, 096, 097, 098, 099/2021 do vereador Roberto Angelim 

(APROVADO) 

O senhor presidente solicitou ao primeiro secretario que fizesse a leitura da 

mensagem da PPA para que fosse repassado as devidas comissões responsáveis. 
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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, queria 

agradecer ao nosso advogado Dr. Ângelo, pois é ele na terra e Deus no céu. Gostaria de 

falar meu requerimento na qual dei entrada no dia de hoje onde solicito a melhora das 

estradas das comunidades, o nosso povo necessita desse trabalho e conto com o nosso 

prefeito municipal e nosso secretario de obras, sabemos que todos os requerimentos aqui 

aprovados pelos meus pares são encaminhados para o executivo mais nem todos 

executados, mais o meu eu entreguei em mãos da deputada Sirlene Couto e tenho a 

certeza que serei atendido, agradeço a Deus por tudo e muito obrigado. 
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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), 21 de setembro de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


