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ATA de nº 33 do segundo período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 23 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 Rui Rolim Herculano, Carlos 

Augusto da Silva Angelim, Ítalo Rodrigues, Edvaldo José Barbosa Gomes, Jeorge Wilson 

Leite da Cruz,  Mayana Barbosa Rayol, Maria Noelia da Silva Gonçalves, Rodrigo Salgado 

Novaes, Clodoaldo Gonçalves, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao 

vereador Carlos Augusto 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 Jean Coelho e disse: bom dia a todos os 

presentes e repasso a mesa meus requerimentos. 

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

repasso a mesa requerimento de minha autoria. 

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

mesa requerimento de minha autoria. 
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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. 

Não houve defesa 

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.  

Requerimento de nº127/2021 do vereador Jeorge Wilson (APROVADO) 

Requerimento de nº129/2021 do vereador Jean Coelho em conjunto 

(APROVADO com voto contrário dos vereadores Rui Rolim e Edvaldo Barbosa) 

Requerimento de nº130/2021 do vereador Carlos Augusto (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 e pedir a Deus que ilumine nossos caminhos, 

gostaria de justificar meu voto contrario do requerimento do vereador Jean Coelho, 
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sabemos que o nosso regimento interno ampara nos parlamentar, então não seria a favor 

de uma mudança em nosso regimento pois sabemos que tivemos toda a assessoria para 

que fosse produzido, gostaria de parabenizar o presidente de nossa casa que está fazendo 

um excelente trabalho nos seus dois anos, mais estaria contra o regimento votando a favor 

da mudança da votação para presidente, ano que vem é período eleitoral então não 

podemos ferir esse regimento, muito obrigado a todos. 

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

presentes em nossa casa legislativa, eu reitero o que fio dito pelo presidente de uma 

antecipação da mesa diretora, nos já passamos por essa situação a alguns anos atrás e eu 

não tenho nada contra a isso, e eu como vereador me sinto pressionado pois estão 

apreçando uma situação sendo que podemos deixar acontecer naturalmente no seu 

tempo, então era isso que queria falar e muito obrigado. 

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

de agradecer ao nosso Deus maravilhoso por mais esse dia, e escutei muito bem a todos 

meus pares e percebi que todos os requerimentos foram aprovados e eu jamais seria 

contra a aprovação desse requerimento do vereador Jean, mais sabemos que já 

aconteceu varias vezes de não aprovar alguns trabalhos e muitas das vezes deixamos de 

lado nosso regimento interno dessa casa, foi aprovado os requerimentos e vamos 

aguardar, pois eu estou apoiando o presidente que vier se eleger, eu quero agradecer aqui 

aos nobres vereadores por aprovarem nossos requerimentos, gostaria pedir ao secretario 

de obras que agilize a terraplanagem das comunidades, pois muitas estradas estão 

precárias e temos que fazer antes do inverno, muito obrigado a todos. 

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

encontra em nossa casa legislativa, quando se trata do requerimento 129 na qual trata a 

antecipação da votação para presidente da câmara municipal de Salvaterra, estamos nos 

encaminhando para o recesso do poder legislativo, e ainda temos matérias para ser votada 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

RUA CEARENSE, S/N, CENTRO, SALVATERRA-PARÁ. 

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 
4 

como o plano pluri anual, e digo hoje aqui, que parece que ninguém lê o regimento interno 

e no artigo 62 diz que, a renovação da mesa ocorrera na última sessão ordinária do 

primeiro biênio, podendo ser antecipada. A lei orgânica não deixa brechas, não podemos 

agradar a todos do plenário desta casa e parabenizo o presidente pelo excelente trabalho 

que vem executando, 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), 07 de dezembro de 2021. 

                                       __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    


