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ATA de nº 32 do segundo período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 16 dias do mês de novembro 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 Carlos Augusto da Silva Angelim, 

Ítalo Rodrigues, Edvaldo José Barbosa Gomes, Jeorge Wilson Leite da Cruz,  Mayana 

Barbosa Rayol, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Frei do nosso 

município para ler um trecho da bíblia e após colocou em discussão a ATA da 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 meu requerimento de nº127 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: bom dia a todos e repasso a 

mesa meu requerimento de nº130 

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

presentes e repasso a mesa meus requerimentos de nº125, 128 e 129 

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

requerimento de minha autoria de nº21 em caráter de urgência. 
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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 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 defender meus requerimentos, e falar da 

jornada de 1/3 do pessoal da educação e agradeço a presença do sindep e estamos 

aguardando resposta do poder executivo para determina com será a jornada de trabalho 

dos educadores, falar também da salubridade do pessoal da saúde que foi cortado de seus 

salários e não temos uma resposta do secretário de saúde sobre o assunto, muito obrigado 

a todos. 

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

presentes, quero aqui defender meu requerimento e falar da necessidade em questão da 

água naquela localidade, por isso estou reiterando este requerimento e reforço esse 

pedido, pedimos ao secretario de obras que resolve esses problemas, o outro 

requerimento é a ponte que liga Joanes a água boa e a mesma está precisando urgente 

que seja olhada com atenção, pois a mesma está deteriorada, muito obrigado a todos. 

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

matéria em pauta. 

Não ouve quem queira discutir. 

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

trabalhos lidos a seguir.  
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Requerimento de nº114/2021 do vereador Edvaldo Barbosa (APROVADO) 

Requerimento de nº121/2021 da vereadora Mayana Barbosa (APROVADO) 

Requerimento de reiteração nº95, 21/2021 do vereador José Roberto 

(APROVADO) 

Requerimento de nº125, 128/2021 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 Carlos Augusto e disse: bom dia a todos os 

presentes em nossa casa de legislativa, vamos completar mais um ano nesta casa como 

vereador, lutando pelo povo e nosso município e sempre teremos dificuldades, estamos 

aqui para legislar, fiscalizar, fazer nossos projetos em prol de nosso município, fico muito 

feliz em ter o deputado federal Cassio Andrade nos apoiando e conseguimos ser 

comtemplados com emenda na qual foi comprado uma ambulância e ações cidadania, e 

venho aqui nesta tribuna falar que conseguimos mais uma emenda no valor de 

R$300.000,00 com o apoio do deputado Cassio Andrade mais uma ambulância e 

equipamentos hospitalares, também solicitei ao deputado estadual Fabio Figueiras, uma 

emenda para construção de uma praça para a vila de monsarás, eu luto pelo nosso pois 

sei da necessidade de todos, fomos a Brasilia em uma comitiva de vereadores e o prefeito 

municipal para uma conversa com a ministra Damares e solicitamos 40 km de asfalto para 

nosso município e comunidades, agradeço a Deus e a todos pelo apoio, 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), 23 de novembro de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


