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ATA de nº 01 do primeiro período da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2021, às 09h40min 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 da Silva; 

Carlos Augusto da Silva Angelim; Edvaldo Jose Barbosa Gomes; Mayana Barbosa; Maria 

Noelia Gonçalves da Silva; Jorge Wilson Leite da Cruz; Rodrigo Salgado Novaes, Ítalo 

Rodrigo da Silva da Costa; Clodoaldo Gonçalves, prosseguindo com a reunião o Senhor 

Presidente pediu ao Senhor vereador Carlos Augusto da Silva Angelim para ler um trecho 

da bíblia e após à execução dos hinos nacional e municipal. 

O Presidente colocou a palavra à disposição aos vereadores e vereadoras pelo 

tempo máximo de 10 min para fazerem uso da tribuna. 

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

gostaria de repassa a mesa o oficio de nº06/202, da nomeação do líder do governo na 

câmara municipal de Salvaterra o vereador Carlos Augusto da Silva Angelim. 

Solicitou a palavra o prefeito Carlos Gomes e disse: bom dia a todos, em primeiro 

lugar quero agradecer a Deus pelas nossas vidas e em segundo lugar a essa plateia 

maravilhosa que compareceu para prestigiar abertura das sessões. Sr. Presidente, quero 

lhe agradecer pelo convite para estar aqui prestigiando essa sessão e quero informa o 

nosso líder do partido PODEMOS, vereador Leite, ele é um dos mais antigos desta casa, e 

o vereador líder do governo é o vereador Carlos Augusto, e quero que todos saibam que 

todos podem contar comigo e com o Nivaldo, e vamos trabalho em prol do povo e peço 

que todos os vereadores se empenhem nos seus trabalhos tanto os novos como os 

antigos, e dizer que nesse momento não tem como mexer nas nossas vicinais devido o 

inverno, mais assim que as chuvas sessarem vamos da início os trabalhos e agradecer a 
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todos os secretários que estão fazendo um excelente trabalho, só estamos recebendo 

elogios de todas as partes, seja na área da saúde , obras, educação e todas as outras, só 

tenho a agradecer a Deus por tudo, muito obrigado. 

Solicitou a palavra o vice-prefeito Nivaldo e disse: muito bom dia a todos os 

presentes nesta casa legislativa e agradecer a Deus por mais essa oportunidade e dizer a 

cada um dos senhores vereadores que fazem parte desses quatro anos de mandato, 

agradecer ao presidente por esse convite para estar aqui hoje prestigiando está abertura 

dos trabalhos, e dizer que eu sei como tudo funciona aqui pois já fiz parte desta casa e sei 

que não é fácil, e gostaria de agradecer a todo o secretariado que faz parte dessa nova 

gestão de Carlos Gomes e a todos os funcionários e que Deus ilumine a cada um e saibam 

que estou muito feliz como vice-prefeito e podem contar comigo, muito obrigado. 

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

presentes nesta casa legislativa, o poder legislativo se sente fortalecido com vários 

secretários e o nosso prefeito juntamente com seu vice, se faz presente em nossa sessão 

solene de abertura, e dizer a todos que foi assim que Deus quis, que o comando do nosso 

município ficasse nas mãos do sr. Carlos  com prefeito e seu vice Nivaldo e nós os onze 

vereadores e saibam que todos nós estamos aqui em prol do povo e estamos aqui para 

acertar e errar, mais que nossos erros vamos sempre está tentando corrigir e peço a Deus 

que ilumine nossos caminhos em nossa jornada de trabalho e que cada um faça sua parte 

para o melhor de nosso município, muito obrigado a todos. 

Solicitou a palavra o vereador Carlos Augusto e disse: meu bom dia a todos mais uma vez 

e agradeço ao nosso Deus maravilhoso por mais esse dia e senão fosse por ele não 

estaríamos aqui por mais essa legislatura, e agradecer ao prefeito por ter em escolhido 

para ser o líder do governo em nosso município e estamos aqui para fazer o melhor pelo 

nosso povo, e infelizmente todo mandato quando é assumido, pegamos um período de 

inverno e a maioria das vicinais estão comprometidas devido às fortes chuvas e sabemos e 
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que só pode ser feito algo após esse período então pedimos ao povo que entenda e 

fiquem sabendo que vamos trabalhar por vocês, e desejo a todos boa sorte ao longo de 

seus trabalhos, muito obrigado. 

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

presentes em nossa galeria, e agradecer a Deus por este dia maravilhoso e início dos 

trabalhos, e dizer ao nosso prefeito que você não vai ter trabalho em desenvolver nosso 

município pois a câmara está ao seu lado, sabemos que a legislatura passada tivemos 

muita dificuldade e tumulto, mais sabemos que é uma nova legislatura e vamos trabalhar 

em conjunto e harmonia  para o melhor do município e parabenizar o vereador Carlos 

Augusto como líder do governo e sei que você vai desempenhar muito bem está função, 

hoje quero agradecer muito a Deus por está oportunidade de estar aqui e segundo pelo 

povo que persistiu para que eu pudesse estar aqui hoje representando-os, muito obrigado.  

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

a todos os presentes nesta casa legislativa, e agradecer a Deus por nós dá esta 

oportunidade para representa o nosso município, sabemos que estamos passando por 

uma pandemia severa e que já ceifou muitas vidas, mais saibam que não vai faltar 

empenho e vontade para trabalhar pelo nosso povo e nosso município e coloco aqui sr. 

Prefeito o meu cargo de vereador a disposição e saiba que estamos juntos nessa luta pelo 

desenvolvimento de nossa cidadã, muito obrigado a todos. 

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

os presentes nesta sessão, e dizer que não sou bom nas palavras, mais saibam que eu 

sou bom de trabalho e esse é meu intuito dentro de nosso município trabalha pelo povo e 

dizer ao sr. Prefeito que pode conta com está casa e que vamos andar juntos de mãos 

dadas, e aos secretários que executem muito bem a função que foram concedidas a vocês 

e que também podem contar conosco, meu muito obrigado. 
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Solicitou a palavra o vereador Ítalo Rodrigo e disse: meu bom dia a todos os 

presentes e agradecer a Deus por mais esse dia e pedir que ele de sabedoria no seu 

mandato para que você possa desenvolver cada vez mais o nosso município pois quem 

ganha é o povo, e saiba que estamos lado a lado e pode contar comigo, meu bom dia a 

todos. 

Solicitou a palavra o vereador Mayana Barbosa e disse: “o senhor é o nosso Juiz, o 

senhor é o nosso Legislador, o senhor é o nosso Rei e nos salvara. ” Isaias (33,22), com 

esse versículo saldo a mesa e a todos os presentes nesta casa legislativa, e dizer a o sr. 

Prefeito, que estamos juntos e pode contar comigo em prol da população de Salvaterra, 

me dirijo ao senhor presidente desta casa e pedir que Deus ilumine seus caminhos e lhe 

conceda discernimento para o desenvolver dos trabalhos, e vamos trabalhar porque a 

população precisa, e que Deus nos direcione da forma correta, muito obrigado a todos. 

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

presentes e agradeço a Deus por estar mais uma vez nesta tribuna, sei que vamos fazer 

um excelente trabalho neste mandato e dizer ao prefeito muito obrigado por ter me 

escolhido para ser líder do partido “PODEMOS”, saiba prefeito que estamos juntos para 

trabalhar em prol do nosso povo do município de Salvaterrra, e dizer a assessoria jurídica 

que olhe com carinho para nosso regimento interno pois já está defasado e precisa haver 

estas mudanças, cada secretario nomeado tem méritos como todos e sabemos que cada 

secretaria tem suas obrigações e saibam que vocês sabendo exercer o cargo de vocês vão 

está colaborando com todos de nosso município e contem com a casa legislativa pois 

estamos todos de mãos dadas, executivo, legislativo e secretarias em uma única luta, 

desenvolver nosso município e beneficiar nosso povo, muito obrigado a todos. 

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

presentes nesta casa de leis, estou aqui no meu terceiro mandato e disposta a trabalhar 

pelo nosso município como sempre fiz e saibam que estou alinhada com o prefeito sr. 
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Carlos Gomes e vice Nivaldo por uma Salvaterra melhor, sabemos que as estradas estão 

horríveis e nesse momento, todos sabemos que não tem como fazer nada, mais acredito 

no senhor prefeito e sei que no verão a terra planagem será feita e que vamos melhora 

nosso município pois o povo precisa e pode conta com está casa e vamos estar sempre 

juntos em prol da população, e na terça feira inicia nossos trabalhos e pedir ao povo que 

participe das sessões pois é sempre uma honra ter vocês nesta casa pois é do povo, 

parabenizo o vereador Carlos Augusto pelo cargo concebido e ao presidente desta casa, é 

uma atua ao seu lado, muito obrigado a todos. 

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

presentes em nossa casa legislativa nesta sessão solene, eu certamente teria muita coisa 

para dizer no dia de hoje, mais não vou me alongar muito, parabenizo o vereador Carlos 

Augusto como líder do governo, certamente o prefeito não teria outro nome a escolher a 

não ser o seu pelos trabalhos desenvolvidos, cumprimento o secretariado municipal nesta 

casa e ex-vereadores que se fazem presentes. Sabemos que temos muitos trabalhos pela 

frente e peço a procuradora do município que me inclua na comissão que vai fazer a 

revisão da lei orgânica do nosso município assim como do regimento interno pois quero 

somar nessa empreitada, e quero que o prefeito  fique ciente que tem o apoio do legislativo 

e dizer ao povo que nosso mandato está disposto para seus anseios, sabemos que 

estamos em uma pandemia mais vamos vencer todos os desafios  que vier a frente, 

estamos no período do inverno e muitos trabalhos não podem ser executados mais isso é 

passageiro e logo tudo  será normalizado e vamos dar a resposta que a população tanto 

quer, parabenizo o presidente desta casa pois a forma como está dando andamento aos 

trabalhos nesta casa e de forma muito respeitosa para todos nós, muito obrigado.  

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

agradeço ao apoio que estou recebendo para poder presidir esta casa de leis, parabenizo 

o nobre prefeito e seu vice pelo seu mandato e meus pares vereadores, e agradeço a 

minha família que se faz presente e sempre estiveram ao meu lado, saibam que estamos à 



 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

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

CNPJ: 00.532-466/0001-38 
 
 

 

 6 

disposição de nossa população em nosso município de Salvaterra e para o 

desenvolvimento e tenho a certeza que cada vereador vai dar seu melhor e creio que todos 

estarão de mãos dadas com você assim como essa casa legislativa, o que for importante 

para nosso município como a mudança de nossa lei municipal, vamos fazer o melhor para 

podermos desenvolver  a nossa cidade, agradeço a Deus por tudo e que ele nos de saúde 

para continuarmos lutando  contra essa pandemia que assola o mundo, use máscara e 

álcool em gel para se prevenir, então só tenho a agradecer por tudo, muito obrigado a 

todos. 

Pronunciou-se o presidente José Roberto da Silva Angelim e disse: não havendo 

vereador e vereadoras a se pronunciar dá por encerrada está sessão, um bom dia a todos 

e muito obrigado.  

 

Salvaterra (PA), 16 de fevereiro de 2021. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 
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