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ATA da Reunião Extraordinária do primeiro período da 13ª Legislatura da Câmara 

Municipal de Salvaterra. 

Aos 14 dias do mês de janeiro de 2020, às 19h00min 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, Carlos Augusto da Silva Angelim, Edvaldo Jose Barbosa Gomes, Alan Patrick 

Barros, Rodrigo Salgado Novaes, Edmilson Barbosa Monteiro, José Roberto da Silva 

Angelim, Jorge Wilson Leite da Cruz, Maria Noelia Gonçalves, prosseguindo com a reunião 

o Senhor Presidente pediu ao Senhor vereador Gimino Miranda para ler um trecho da 

bíblia e após O presidente passou para o grande expediente pediu ao 1° secretário 

para fazer a leitura da matéria.  

Oficio de nº01/2020, excelentíssimo senhor Rui Rolim Herculano da silva presidente 

da câmara municipal de Salvaterra. Honrado em cumprimenta-lo, encaminho de 

ordem do prefeito a anexa proposição de VETO as EMENDAS opostas no projeto de 

Lei nº096/2019, que trata da implantação do plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos servidores da educação do município de Salvaterra, requerendo 

ainda que o mesmo tramite em caráter de urgência urgentíssima. Sendo o que temos 

para o momento renovo votos de estima e consideração, Ângelo Pedro Nunes de 

Miranda procurador do município. 

Veto ao projeto de lei nº096/2019, senhor presidente, cumpre-nos comunicar-lhe que 

na forma dos dispostos no artigo 86, da lei orgânica do município, decidi VETAR 

parcialmente, (EMENDAS) o projeto de lei nº096/2019, que dispõe sobre o plano 

cargos carreira e remuneração dos servidores da educação do município de 

Salvaterra. 
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Razões e justificativa do veto, após análise do projeto de lei nº096/2019, verificamos 

que foram introduzidas 03 emendas de autoria dos vereadores dessa casa, sobre as 

quais passo a me manifestar separadamente na forma a seguir. 

Primeira emenda – trata da reserva de 30% das vagas do concurso aos quilombolas, a 

emenda ao projeto de lei do executivo de autoria do vereador Beto Angelim dispõe sobre 

reserva de vagas para os quilombolas para o provimento de cargos efetivos e empregos 

públicos em Salvaterra no percentual de 30% das vagas disponíveis no próximo concurso 

público. O vereador autor da emenda teve excelente iniciativa, já que somos favoráveis a 

cota no concurso para aqueles que são originários dos quilombolas, pois a sociedade 

brasileira ainda padece da chaga do racismo, que se manifesta por normas, práticas e 

comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, resultantes da 

ignorância, da falta de atenção ou da incorporação e da naturalização de estereótipos 

racistas, isso exige ações para promover a igualdade entretanto essa questão não pode vir 

disciplinada no corpo da lei que trata do plano de cargos carreira e remuneração da 

educação, devendo a mesma nascer de lei própria exigindo que conste da regra do edital 

do concurso. Assim opomos o VETO, 

Segunda emenda – adiciona ao artigo 80 o parágrafo segundo que estende a todos 

os professores que possuírem alunos com deficiência nas turmas regulares o 

percentual de 10%. 

Terceira emenda – modifica a carga horaria mensal de 180 horas para 150 horas do 

apoio administrativo educacional. 

Entendemos que esta emenda não merece oposição de VETO, pois o artigo 49 conflita 

com o artigo 77 no seu parágrafo 2º, devendo realmente passar para 150 horas mês, 

exceto os vigias por terem carga horaria especifica.  
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Diante das considerações apresentadas, somos levados a apor o veto as emendas que 

tratam das questões acima ao projeto de lei 096/2019. Gabinete do prefeito municipal de 

Salvaterra Valentim Lucas de Oliveira. 

O presidente solicitou que fosse repassado a mesa o parecer das comissões. 

Solicitou a palavra o vereador Evaldo Barbosa e repassou a mesa o parecer da 

comissão de legislação justiça e redação final. 

 

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

em pauta. 

Solicitou a palavra o vereador Alam Patrick Barros e disse: boa noite a todos os 

presentes nesta presente sessão, eu não posso concordar com esse parecer e ele 

torna-se pra mim imoral pois o prefeito incompetente zomba com a cara desse povo 

e dessa casa sendo que foi votado por unanimidade, e quando ele fala que não tem 

orçamento para pagar o professor que dá aula para aluno especial, mais temos o 

FUNDEB que é especifico para a educação e não pode ser destinado para outro fim e 

eu não vejo esse dinheiro ser investido em nenhuma das comunidades que eu visito, 

e já tivemos escândalo de corrupção nessa secretaria de educação do nosso 

município, eu não posso concordar com esse parecer e voto contrário ao prefeito 

mais temos esta casa para votar contra, meu muito obrigado e boa noite. 

O presidente colocou em aprovação o documento lido anteriormente: 

Vereador Alam Patrick Barros (voto contra) 

Vereador Carlos Augusto da Silva Angelim (voto a Favor) 

Vereador Edmilson Monteiro (voto a Favor) 
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Vereador Gimino Miranda de Vasconcelos (voto a Favor) 

Vereador Jorge Wilson Leite da Cruz (voto a Favor) 

Vereador Luís André (voto a Favor) 

Vereador Rodrigo Salgado Novaes (voto contra) 

Vereador Beto angelim (voto a Favor) 

Vereadora Maria Noelia (voto a Favor) 

Vereador Edvaldo Barbosa (voto a Favor) 

Mantido o veto do prefeito do município de salvaterra. 

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

se pronunciar dá por encerrada está sessão. 

 

Salvaterra (PA), 14 de janeiro de 2019. 

                                            

                                       __________________________________ 

Presidente 

 

   

    _____________________________                        ______________________________ 

                           1º Secretário                                                      2º Secretário                                                    

  


