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Ata de abertura do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2020, às 09h40min responderam presentes os 

seguintes vereadores: o Presidente Excelentíssimo Sr. Rui Rolim Herculano da Silva, 1º 

secretário vereador Gimino Miranda de Vasconcelos, 2º secretário Luís André Gomes 

Salvador, José Roberto da Silva Angelim, Edmilson Barbosa Monteiro, Carlos Augusto 

Angelim, Alam Patrick Barros, Edvaldo José Barbosa, por se tratar de ATA de abertura dos 

trabalhos da câmara municipal, não houve expediente e nem ordem do dia.  O Sr. 

presidente colocou a palavra a disposição dos senhores vereadores pelo tempo máximo de 

10 min. 

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

os presentes e quero agradecer ao nosso Deus maravilhoso, e agradecer a volto ao nosso 

trabalho, pois entramos em recesso mais continuamos trabalhando em nossas 

comunidades e sei que cada um vereador vai dar tudo para ajudar o povo de nosso 

município, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra a vereadora Gimino Miranda e disse: Bom dia a todos, é uma 

satisfação de estar de volta aos trabalhos desta casa e de lutar pelo nosso município e 

agradecer a Deus por tudo que tem feito por todos nós e dizer que estivemos trabalhando 

em nossas comunidades e os trabalhos não param e vamos continuar trabalhando mais e 

mais, meu muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Edmilson Barbosa e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e agradeço ao nosso Deus maravilhoso por mais esse dia de trabalho e que 

possamos iniciar esse semestre com muita prosperidade e trabalhos para desenvolver em 

nosso município e agradecer a Deus pela saúde que ele nos concede para continuarmos 

nossos trabalhos, e agradecer ao nosso gestor do município pela sua presença na 

comunidade do jubim, muito obrigado a todos. 
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Solicitou a palavra o vereador André Gomes Salvador e disse: bom dia a todos e 

agradecer a Deus por mais esse dia de trabalho, desejo a todos muito trabalho em frente a 

suas comunidades e agradecer ao nosso Deus por tudo, muito obrigado. 

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

agradeço a Deus por tudo, e dizer que os trabalhos não param e que mesmo em recesso 

nós continuamos atuando frente as comunidades e que dificuldades sempre vão existir 

mais temos que persistir, o nosso gestor tem estado ao nosso lado na medida do possível 

nos ajudando em nossos trabalhos. 

Pronunciou-se o presidente Rui Herculano e disse: não havendo vereador e vereadora a 

se pronunciar dá por encerrada está sessão, um bom dia a todos e muito obrigado e 

convido os presentes para a próxima reunião no horário regimental 
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Salvaterra (PA), 03 de março de 2020 

 

__________________________________ 

Presidente 

 

 

_____________________________                        ______________________________ 

1º Secretário                                                      2º Secretário 

  


