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Pauta da sessão extraordinária do dia 14 de janeiro de 2020 do primeiro período da 

13º legislatura da Câmara municipal de Salvaterra, O Sr. presidente fará a leitura do 

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. 

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.  

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 senhor presidente concedeu a palavra aos senhores vereadores. 

 

 

 


