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ATA de nº 35 do segundo período da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Salvaterra. 

Aos 17 dias do mês de dezembro de 2019, às 09h40min responderam presentes os seguintes 

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

Gimino Miranda de Vasconcelos, 2°secretário vereador Luís André Gomes Salvador, Edmilson 

Barbosa Monteiro, Carlos Augusto da Silva Angelim , José Roberto da Silva Angelim, , Edvaldo 

José Barbosa Gomes, Rodrigo Salgado Novaes, , Alam Patrick Barros, Jorge Wilson Leite da Cruz, 

Maria Noelia, prosseguindo com a reunião o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Gimino 

Miranda de Vasconcelos para ler um trecho da bíblia e após o presidente colocou a palavra à 

disposição aos Srs. Vereadores e vereadoras pelo tempo de Cinco min para passarem à mesa 

seus respectivos trabalhos. 

Não há trabalhos  

O presidente passou para o grande expediente pediu ao 1° secretário para fazer a leitura da 

matéria.  

Projeto de lei nº96/2019, dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do plano de cargos, 

carreira e remuneração dos trabalhadores em educação da rede pública de ensino do 

município de Salvaterra. 

Projeto de lei nº046/2019, oriundo do poder executivo, que dispões sobre a reorganização do 

plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores em administração do município de 

Salvaterra. 

O Presidente passou para primeira parte da ordem do dia e colocou a palavra à disposição aos 

vereadores e vereadoras pelo tempo máximo de 5 min para fazerem a defesa de seus 

respectivos requerimentos. 

Não há vereadores a se pronunciar. 
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Continuando com a primeira parte da ordem do dia, coloco em discursão a matéria em pauta. 

Não houve discussão da matéria. 

O PRESIDENTE COLOCOU EM VOTAÇÃO OS DOCUMENTOS LIDOS A SEGUIR. 

Não há trabalhos a serem aprovados. 

Não havendo mais matéria a ser aprovado 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. 

Não há vereadores a se pronunciar. 

 

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. 

 

 

Salvaterra (PA), 19 de dezembro de 2019. 

                                                __________________________________ 

Presidente 

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                     


