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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO SEMESTRE DO 

TERCEIRO ANO LEGISLATIVO DA LEGISLATURA 2017/2020, REALIZADA NO DIA 

QUATORZE DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

 

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental reuniram se 

no Plenário da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do Dr. Loredan de Andrade 

Mello, os senhores vereadores Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa 

da Silva, João Roberto Mendes, Dr. Agnaldo Rosas de Oliveira, Aldo Boaventura, Almiro 

Gonçalves de Andrade, Francisco de Assis Cunha, Francisco Marcos Alves do Nascimento, 

Irenilde Pereira Gomes, João Estevam da Silva Neto, Maria Delza Barros Monteiro,  Maria do 

Socorro Rodrigues do Carmo e Victor  Conde de Oliveira.  O senhor Presidente convidou todos a 

ficarem de pé para entoarem O Hino Nacional. Em seguida o senhor Presidente solicitou ao 

vereador Maia Júnior que fizesse a chamada nominal das senhoras e dos senhores vereadores. 

Havendo número legal declarou aberta a Reunião em nome de Deus. Em seguida o senhor 

Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores vereadores a Ata da Reunião 

Ordinária realizada no dia sete de maio do ano de dois mil e dezenove. Não havendo manifestantes 

submeteu a mesma para votação, aprovada unanimidade. Em seguida o senhor Presidente passou 

para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo uso da 

palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas, que após os cumprimentos disse: quero dizer que hoje é 

o dia “D”, é o dia da votação do PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério e dos 

Servidores em geral. Este PCCR como todos nós sabemos foi exaustivamente discutido aqui em 

várias reuniões, nas quais o SINTEPP esteve presente em todas as reuniões. Ele nos ajudou a fazer 

essas Emendas e Propostas apresentadas por nós vereadores da oposição. Nós queremos pedir a 

todos os vereadores que nos acompanhe porque o que tem se pedido aqui não vai prejudicar em 

nada está administração, que na verdade é um desastre. Com absoluta certeza pior do que já estar 

não vai ficar. Então senhores vereadores, vereador Isaac Costa, vossa excelência que pediu vistas 

nesses projetos, sabe com absoluta certeza, mais do que qualquer um outro sabe quais foram as 

Emendas e Propostas, peço a vossa excelência que nos acompanhe fazendo justiça acompanhando 

o que os trabalhadores exigem. Gostaria de dizer aqui aos garis, aos servidores de serviços gerais 

e aos vigilantes que nós propomos também a não extinção desses cargos, e é o que pedimos 

também para todos os vereadores para que nos acompanhe. Agradeceu. Em seguida fez uso da 

palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: gostaria também de 

pedir aos pares, aonde todos os Pareceres das Emendas relacionados aos dois Projetos de Leis, ao 

qual se refere ao PCCR a questão do concurso público, como todos os Pareceres foram favoráveis 

que todos possam votar em unanimidade, pois, como servidora pública e também municipal nós 

queremos somente o bem do servidor público. Nós trabalhamos aqui quase um ano revendo esses 

PCCRs. Fomos várias vezes ao SINTEPP aonde nos reunimos lá na sede como também aqui na 

Câmara Municipal, foram várias reuniões, foram bem estudados e sabemos que não inviabilizará 

o Governo Municipal, de maneira nenhuma. Eu sou a vereadora Socorro, a vereadora do povo, sou 

favorável ao concurso público para todos. Quero dizer a vocês que é uma forma digna de você 

adentrar numa administração municipal é através de concurso público para que você tenha seus 

direitos garantidos. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que 

após os cumprimento disse: também não poderia deixar de falar nesse momento sobre os PCCRs, 

os Projetos de Leis n.ºs 090 e 091/2019. No ano passado esses projetos estiveram aqui nesta 

Câmara, deste o dia dezessete de julho, vieram como os Projetos de Leis n.ºs 084 e 085/2018, onde 

na época era um Projeto que não atendia a reivindicação dos servidores. Este ano eles retornaram 
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para esta Câmara com os números de Projetos de Leis n.ºs 090 e 091/2019, mesmo assim ainda 

vieram com muitas pendências a serem discutidas com o Sindicato dos Professores da categoria e 

com os servidores, para que nós pudéssemos votar esses projetos. Há duas semanas eles estavam 

na pauta para votação, mas o vereador Isaac Costa pediu vistas para que pudesse verificar melhor 

esses projetos. Espero que o vereador Isaac tenha lido e que possa votar favorável aos mesmos. 

Nós apresentamos várias Emendas atendendo a pedido da categoria dos professores e dos 

servidores em geral. Essas Emendas que vem adequar esse projeto para que no futuro e no presente 

nós possamos então dar aos servidores concursados e assim, possamos ofertar a Altamira o direito 

à liberdade de expressão. Nós defendemos desde o ano mil novecentos e oitenta e oito (1988) o 

direito da democracia. Esses projetos acredito que eles vem a não fazer os anseios do Prefeito e 

aos Prefeitos futuros, mas atender aos anseios da sociedade que clama por concurso público, é isso 

que nós queremos ofertar a todos.  Espero que os pares desta Casa hoje votem favorável aos 

Projetos de Leis e que também votem favorável as Emendas. Esperamos também que o Executivo 

sancione favoravelmente. Contem com o voto do vereador Aldo Boaventura, voto favorável para 

esses Projetos de Leis. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Francisco Marcos 

que após os cumprimentos disse: senhor Presidente nessa Casa hoje vejo a classe dos garis, 

vigilantes, serviços gerais, professores, enfim das classes trabalhadoras. Tenho dito minhas irmãs 

e irmãos que a educação é o alicerce de tudo nesse País e nesse mundo, através da educação 

podemos avançar. Quero dizer aos irmãos e a irmã que está falando que quem leciona, que educa 

os filhos de vocês são os professores. Quero dizer Presidente que esses nossos irmãos e irmãs que 

estão aqui que são da classe trabalhadora e é uma das classes injustiçada que tem que é a classe 

dos garis e sempre foi a mais injustiçada por todos os governos que passam pela Prefeitura. Esse 

governo canalha está usando essas pessoas sem maldade, usando elas senhor Presidente. Confesso 

a vossa excelência que muito me entristece como colega de Câmara, como parceiros dos senhores. 

Para nós aqui seria muito confortável se nós estivéssemos dando os direitos dos trabalhadores hoje 

das classes trabalhadoras do nosso município sem essa confusão que todos estão presenciado. Mas 

esse Prefeito que ai estar que eu conheço esse canalha desde o ano de dois mil e um, que fica 

colocando os vereadores contra o povo e o povo contra os vereadores, eu não vou abrir num 

milímetro para esse cara. Esse negócio de manda alguns vereadores ficar me atacando pode mandar 

porque quanto mas me bater eu vou crescer aqui. Quero dizer aos meus irmãos e irmãs garis que 

não temos maldades, reflitam com um futuro bem próximo virá o mau que estão fazendo para a 

classe de vocês. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Isaac Costa que após os 

cumprimentos disse: quero dizer para aqueles professores que aprenderam na sala de aula que a 

educação e o respeito são fundamentais. Quando eu vendia picolé e engraxava sapatos na rua um 

dia eu engraxei um sapato de um garimpeiro ele bateu palmas para mim, aquele dia eu nunca 

esqueci e hoje eu estou sendo vaiado, mais prefiro ser odiado pelo o que sou do que ser amado por 

aquilo que não sou. Esses que estão de costa para nós vereadores são aqueles que querem destruir, 

tirar o pão de cada dia da mesa do gari e da mesa das pessoas dos serviços gerais. É porque a mesa 

deles estão fartas e o canalha de alguns que vieram nessa tribuna para falar esse vereador que me 

antecedeu foi um dos que votou na taxa de resíduos sólidos, que votou na taxa de iluminação 

pública que vocês pagam, esse calha que ele fala antes esse vereador carregava ele no colo porque 

ele era líder do governo, ele representava o Prefeito e hoje ele é o algoze do nosso Prefeito. Quero 

dizer a vocês meus amigos garis tenham a certeza que podem contar conosco, nós vereadores não 

vamos tirar o pão da mesa de vocês. A maioria do povo que estão em suas casas também são a 

favor de você. Sabemos que tem garis que já tem cinco, dez anos que estão trabalhando dia a dia 

que chova ou que faça sol. Meus amigos garis não se intimide porque eles tem dinheiro, a mesa 
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deles são fartas, estamos aqui para defender vocês. Agradeceu.  Em seguida o senhor Presidente 

passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao vereador Maia Junior que fizesse a leitura das 

matérias. SÓ LEITURA: Projeto de Lei no 094/2019, de iniciativa do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020. 

LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Parecer em Conjunto das Comissões de Constituição 

Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 

2020., Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Educação, 

Cultura e Desporto, favorável ao Projeto de Lei no 090/2019 e também as Propostas de Emendas 

n.ºs 001, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024 e 

035/2019, ao Projeto de Lei n.º 090/2019, que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Carreira, 

Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino 

do município de Altamira.  Parecer em Conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, 

favorável ao Projeto de Lei no 091/2019 e também as Propostas de Emendas n.ºs 002, 003, 004, 

005, 006, 007, 008, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034 e 036/2019, que altera, revoga 

e inclui dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/97, de 21 de julho de 1997, que dispõe sobre o 

Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do município de Altamira e dá outras providências, e dispositivos da Lei 1767/07, 

que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Altamira, Pará.  Moção n.º 

118/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere que seja consignado Moção de 

Aplauso pela passagem do Dia do Gari, comemorado anualmente no dia 16 de maio.  Moção n.º 

119/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja consignado Moção de 

Congratulação pela passagem do Dia do Enfermeiro (a), comemorado anualmente no dia 12 de 

maio.  Moção n.º 120/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere que seja consignado 

Moção de Aplauso pela passagem do Dia das Mães, comemorado anualmente no segundo 

domingos de maio.  Moção n.º 121/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos, que sugere 

que seja consignado Moção de Aplauso pela passagem do Dia do (a) Assistente Social, 

comemorado anualmente no dia 15 de maio.  Moção n.º 122/2019, de iniciativa de todos os 

vereadores, que sugere que seja consignado Moção de Congratulação e Aplauso a Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, pela comemoração dos 80 (oitenta) anos de fundação em 

Altamira. AVULSOS:  Ofício n.º 069/2019/GAB-PMA, do Executivo Municipal, encaminhando 

o Projeto de Lei n.º 094/2019.  Mensagem sem número do Executivo Municipal ao Projeto de Lei 

n.º 094/2019.  Ofício em Conjunto n.º 001/2019/CMA, assinado pelos vereadores Maia Júnior, 

João Roberto, Isaac Costa, Victor Conde e Delza Barros, no qual solicitam a retirada dos Itens 02, 

03, 04, 08 e 10, na Proposta de Emenda ao Projeto de Lei n.º 090/2019 e, retirada do Item 01, na 

Proposta de Emenda ao Projeto de Lei n.º 091/2019. Em seguida o senhor Presidente passou para 

o GRANDE EXPEDIENTE, submetendo as matérias para DISCUSSÃO: Parecer em Conjunto 

das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças e Tributação e da 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto, favorável ao Projeto de Lei no 090/2019 e também as 

Propostas de Emendas n.ºs 001, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 

022, 023, 024 e 035/2019, ao Projeto de Lei n.º 090/2019, que dispõe sobre a Reestruturação do 

Plano de Carreira, Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério da Rede Pública 

Municipal de Ensino do município de Altamira. Proposta de Emenda n.º 001/2019, de iniciativa 

dos vereadores Maia Júnior, João Roberto, Isaac Costa, Victor Conde e Delza Barros, ao Projeto 

de Lei n.º 090/2019. Propostas de Emendas n.ºs 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 

019, 020, 021, 022, 023 e 024/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Agnaldo Rosas, Aldo 
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Boaventura, Francisco Marcos e Socorro do Carmo, ao Projeto de Lei n.º 090/2019. Proposta de 

Emenda n.º 035/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, ao Projeto de Lei n.º 090/2019. 

Projeto de Lei n.º 090/2019, que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de Carreira, Remuneração 

e Valorização dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino do município 

de Altamira. Parecer em Conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão 

de Finanças e Tributação e da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, favorável ao Projeto de 

Lei no 091/2019 e também as Propostas de Emendas n.ºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 025, 

026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034 e 036/2019, ao Projeto de Lei no 091/2019, que altera, 

revoga e inclui dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/97, de 21 de julho de 1997, que dispõe sobre 

o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional do município de Altamira e dá outras providências, e dispositivos da Lei 1767/07, 

que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Altamira, Pará. Proposta de 

Emenda n.º 002/2019, de iniciativa dos vereadores Maia Júnior, João Roberto, Isaac Costa, Victor 

Conde e Delza Barros, ao Projeto de Lei n.º 091/2019. Propostas de Emendas n.ºs 003, 004, 005, 

006, 007, 008/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, ao Projeto de Lei n.º 091/2019. 

Propostas de Emendas n.ºs 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 e 034/2019, de iniciativa 

dos vereadores Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Francisco Marcos e Socorro do Carmo, ao 

Projeto de Lei n.º 091/2019. Proposta de Emenda n.º 036/2019, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, ao Projeto de Lei n.º 091/2019. Projeto de Lei no 091/2019, que altera, revoga e inclui 

dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/97, de 21 de julho de 1997, que dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Remunerações da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do 

município de Altamira e dá outras providências, e dispositivos da Lei 1767/07, que dispõe sobre 

o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Altamira, Pará. Moção n.º 118/2019, de 

iniciativa do vereador Victor Conde.  Moções n.ºs 119 e 120/2019, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior. Moção n.º 121/2019, de iniciativa do vereador Francisco Marcos. Moção n.º 122/2019, de 

iniciativa de todos os vereadores. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após 

os cumprimentos disse: nesse momento em que se discute a matéria recebi senhor Presidente um 

ofício encaminhado em conjunto de nº 001/2019, onde estar assinado pelos vereadores Maia 

Júnior, João Roberto, Victor Conde e Delza Barros, onde tem os itens 02, 03, 04, 08 e 10, Emendas 

ao Projeto de Lei também de nº 091, tirando a proposta do item 01. Gostaria que os senhores 

vereadores revessem acho que é importante rever essa solicitação e que pudéssemos votar todas 

as Emendas como foram apresentadas ao Projeto de Lei. Tenho lido essas Emendas, eu acho 

vereador Victor que elas viriam somente enriquecer mais esse Projeto onde eu procurei ler com 

atenção os parágrafos que foram apresentados e os artigos. Agora pela manhã quando vi que foram 

retirados, não deu tempo de conversar pessoalmente com vocês, mas acho que seria o momento 

de fazer uma reflexão e solicitar a Mesa Diretora no meu ver manter. Meu voto será contrário a 

retirada vendo que esses textos eles enriquecem o Projeto de Lei. As Emendas do Projeto de Lei 

de nº 090, Emendas nº 02, 03, 04, 08 e 10, e no Projeto de Lei nº 091, o item 01. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os cumprimentos disse: mas 

uma vez retorno nessa tribuna para dizer que também acompanho a fala do vereador Aldo acho 

que a retida de pauta das Emendas dos vereadores da situação ela prejudica um pouco as nossas 

discussões, com a absoluta certeza enriqueceria um pouco mais se elas fossem mantidas. Então 

espero que os vereadores retornem aqui os que assinaram a retirada que voltem atrás para que 

possam permanecer para que possamos seguir com essa votação com mais argumentos e com mais 

tranquilidade. Há pouco tempo estive na beira do cais juntamente com outro vereador e uma 

senhora gari que já trabalha há vinte anos na Prefeitura ela nos disse que há vinte anos essa senhora 
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nunca tirou férias e nem recebeu décimo terceiro salário porquê? Porque ela é contratada veja bem 

é por isso que esse governo quer manter os contratados porque em dezembro ele diminui o salário 

e faz o quer. Por isso somos favoráveis ao concurso público para todas as classes, não a extinção 

dos cargos de gari, vigilantes e de serviços gerais. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes o 

senhor Presidente solicitou ao vereador Maia Júnior para fazer a verificação de quórum. Havendo 

número legal o senhor Presidente consultou ao Soberano Plenário para saber ser algum vereador 

queria colocar em destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes o senhor Presidente 

submeteu para VOTAÇÃO:  Moção n.º 118/2019, de iniciativa do vereador Victor Conde. 

Moções n.ºs 119 e 120/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior. Moção n.º 121/2019, de 

iniciativa do vereador Francisco Marcos. n.º 122/2019, de iniciativa de todos os vereadores. 

Aprovadas a unanimidade. Em seguida o senhor Presidente Informou as senhoras e senhores 

vereadores que antes de iniciar a votação das diversas Emendas que foram protocoladas aos 

Projetos de Leis n.ºs 090 e 091/2019, as quais as senhoras e senhores vereadores receberam cópias 

na íntegra das mesmas e, também os Projetos de Leis. Por essa razão, iria colocar para votação por 

Bloco, conforme foram subscritas. Que se algum vereador quisesse colocar em destaque a votação 

de alguma Emenda que se manifestasse. Não havendo manifestante, submeteu as matérias para 

votação: Parecer em Conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de 

Finanças e Tributação e da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, favorável ao Projeto de 

Lei no 090/2019 e também as Propostas de Emendas n.ºs 001, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 

016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024 e 035/2019, ao Projeto de Lei n.º 090/2019, que dispõe 

sobre a Reestruturação do Plano de Carreira, Remuneração e Valorização dos Profissionais do 

Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Altamira. Aprovado a 

unanimidade. Parecer em Conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, da 

Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, favorável ao 

Projeto de Lei no 091/2019 e também as Propostas de Emendas n.ºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 

008, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034 e 036/2019, que Altera, Revoga e Inclui 

Dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/97, de 21 de julho de 1997, que dispõe sobre o Plano de 

Cargos, Carreiras e Remunerações da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do 

Município de Altamira e dá outras providências, e Dispositivos da Lei 1767/07, que dispõe sobre 

o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Altamira, Pará. Aprovado a unanimidade. 

BLOCO 1.  Proposta de Emenda n.º 01/2019, de iniciativa dos vereadores Maia Junior, Isaac 

Costa, João Roberto, Delza Barros e Victor Conde ao Projeto de Lei n.º 090/2019 e Proposta de 

Emenda n.º 002/2019, de iniciativa dos vereadores Maia Júnior, Isaac Costa, João Roberto, Delza 

Barros e Victor Conde, ao Projeto de Lei n.º 091/2019. Aprovadas a unanimidade. BLOCO 2.  

Proposta de Emenda n.º 35, de iniciativa do vereador Maia Júnior ao Projeto de Lei n.º 090/2019 

e Proposta de Emenda n.º 036/2019, de iniciativa do vereador Maia Júnior, ao Projeto de Lei n.º 

091/2019.  Aprovadas a unanimidade. BLOCO 3.  Propostas de Emendas n.ºs 003, 004, 005, 

006, 007 e 008/2019, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, ao Projeto de Lei n.º 091/2019. 

Rejeitado pela maioria, recebendo os votos contrário dos vereadores: Almiro Gonçalves, João 

Estevam, Victor Conde, Irenilde Gomes, Delza Barros, Assis Cunha, Maia Júnior, João Roberto, 

Isaac Costa e Raimundinho Aguiar e, votos favoráveis dos vereadores Francisco Marcos, Aldo 

Boaventura, Dr. Agnaldo Rosas e Socorro do Carmo. BLOCO 4.  Propostas de Emendas n.ºs 009, 

010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 e 024/2019, de iniciativa dos 

vereadores Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Francisco Marcos e Socorro do Carmo, ao 

Projeto de Lei n.º 090/2019 e Propostas de Emendas n.ºs 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 

033 e 034/2019, de iniciativa dos vereadores Dr. Agnaldo Rosas, Aldo Boaventura, Francisco 
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Marcos e Socorro do Carmo, ao Projeto de Lei n.º 091/2019. Rejeitado pela maioria, recebendo 

os votos contrários dos vereadores: Almiro Gonçalves, João Estevam, Victor Conde, Irenilde 

Gomes, Delza Barros, Assis Cunha, Maia Júnior, João Roberto, Isaac Costa e Raimundinho Aguiar 

e, votos favoráveis do vereadores:  Francisco Marcos, Aldo Boaventura, Dr. Agnaldo Rosas e 

Socorro do Carmo. Projeto de Lei n.º 090/2019, que dispõe sobre a Reestruturação do Plano de 

Carreira, Remuneração Valorização dos Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal 

de Ensino do Município de Altamira (com as Emendas aprovadas). Aprovado a unanimidade.  

Projeto de Lei no 091/2019, que altera, revoga e inclui dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/97, 

de 21 de julho de 1997, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remunerações da 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Altamira e dá outras 

providências, e Dispositivos da Lei 1767/07, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos de Altamira, Pará (com as Emendas aprovadas). Aprovado a unanimidade. 

Não havendo mais matérias para votação, o senhor Presidente passou para a parte das 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, facultando a palavra aos oradores inscritos. Fazendo 

uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo que após os cumprimentos disse: isso é uma 

vergonha o que acontece hoje aqui na Câmara Municipal de Altamira, aonde nossos direitos como 

servidor públicos foram tirados , me admiro e olho para cada vereador desses e me envergonho 

hoje de fazer parte de uma Casa Legisladora de votar contra os direitos dos trabalhadores, todas as 

minhas Emendas são favoráveis aos servidores públicos e as dos meus colegas, isso muito me 

envergonha  não deu tempo não ouvimos o Presidente aonde somos contra a proposta dos 

vereadores onde inclui a vereadora Delza  isso é uma vergonha para nós hoje aqui. Eu como 

servidora pública me envergonho desses vereadores que votaram contra as Emendas que vem 

favorecer os servidores públicos. Que nós possamos em dois mil e vinte fazer uma varredura sim 

para que nós possamos ter aqui pessoas que defendam o povo e não em interesse próprio. Dizer a 

vocês que nós aqui estamos para defender a todos e não a minoria e nem o nosso bolso. Dizer a 

todos vocês que estão presentes, mas uma vez que nós estamos tristes nós como servidores 

públicos estamos tristes. Vocês acham justo um técnico de enfermagem ganhar que passa uma 

noite acordado ganhar oito reais por um adicional noturno? Gente isso é demais. Por isso 

defendemos melhorias colocamos Emendas e o salário é uma miséria. Mas essas pessoas que estão 

aqui que votaram contra o povo, contra o servidor público com certeza nunca sentaram em nenhum 

órgão público para trabalhar se assim saberiam seus direitos. Aqui nós fazemos projetos as leis, 

nós queríamos sim o melhor para cada um dos servidores públicos deste município. Aqui fica meu 

repúdio a todos os vereadores que votaram contra o povo, contra o servidor público. Agradeceu.  

Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura que após os cumprimentos disse: hoje 

infelizmente mas uma vez a sociedade perde com essa votação. Nós da oposição há muitos anos 

vimos votando favorável ao povo de Altamira mas nessa Câmara de Altamira nós a oposição 

sempre somos derrotados. Mas temos a certeza que na opinião pública desse município nós não 

somos derrotados. Nós somos os representantes que realmente falamos a língua do povo e 

queremos contribuir com o povo de Altamira para um município forte e futuro, aonde possamos 

trazer a melhoria em todos os segmentos seja ele do comércio, da indústria ou seja ele do 

funcionário público e principalmente ao respeito ao dinheiro público que é do contribuinte e que 

até então não temos visto esta visão no atual Executivo e que muitos vereadores da base do governo 

eu tenho certeza que eles votam não com a opinião própria deles, mas assim por imposição do 

Executivo Municipal. Espero que um dia eles possam olhar diferente e votar com a opinião do 

povo igual a oposição dessa Câmara Municipal faz. Hoje somos apenas quatro vereadores da 

oposição mas que realmente eu acredito que nós representamos o pensamento de vocês e nunca 
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vamos deixar de debater os assuntos nesse microfone que assim somente assim vamos 

engrandecer. Agradeço a presença de vocês e que continuem lutando por uma Altamira melhor. 

Igual disse a vereadora Socorro no ano que vem todos nós teremos o direito de expressar o direito 

do voto e quem sabe trazer para esse município um Prefeito ou uma Prefeita mais democrática. 

Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que após os 

cumprimentos disse: senhor Presidente eu confesso ao senhor e aos senhores que este momento 

está me dando náuseas vontade de vomitar é triste ver o que essa classe trabalhadora está passando 

vereador Isaac é triste. Gostaria de dizer aos senhores que esse governo vai passar e não vai 

demorar e tudo o que foi perdido aqui posso garantir aos senhores que é uma perda temporária, 

nós vamos resgatar a dignidade e os direitos dos senhores. Este governo esteve aqui no início dessa 

legislatura e disse que faria o melhor governo de sua vida porque seria o último. Depois de hoje 

eu que nunca tive dúvidas nenhuma de que o desastre dessa administração que chegou ao seu aspe, 

vamos aguardar infelizmente mais um ano e alguns meses para mandarmos para bem longe esses 

covardes. Covardes os senhores que estão extinguindo a classe dos garis vereador Isaac é covardia 

o que vossa excelência e os demais vereadores estão fazendo são todos covardes. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras e dos 

senhores, da imprensa e do povo em geral, e em nome de Deus encerrou a Reunião. Mandando 

lavrar à presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de 

Altamira, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.  
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