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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR EM RELAÇÃO AO PROJETO DE 

LEI N.º 085/2018, REALIZADA NO DIA QUATORZE DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, reuniram-se 

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

Andrade Mello, os senhores vereadores: Victor Conde de Oliveira, Dr. Agnaldo Rosas de 

Oliveira, Aldo Boaventura, Francisco de Assis da Cunha, Francisco Marcos Alves do 

Nascimento, João Roberto Mendes, Maria Delza Barros Monteiro e Maria do Socorro Rodrigues 

do Carmo. Sendo justificada a ausência dos vereadores Raimundo Sousa Aguiar (reunião 

SIRALTA), Waldecir Aranha Maia Júnior (reunião SIRALTA) e Irenilde Pereira Gomes (esposo 

doente). Estando ausente os vereadores Isaac Costa da Silva, Almiro Gonçalves de Andrade e 

João Estevam da Silva Neto. Inicialmente o senhor Presidente registrou a presença dos senhores: 

Dr. Rodrigo Rizzi – Secretário Municipal de Administração e Roni Emerson Heck – Secretário 

Municipal de Educação e também o Dr. Samuel Sales – Assessor Jurídico do Câmara Municipal 

de Altamira. O senhor Presidente declarou aberta a reunião em nome de Deus. Em seguida 

convidou todos a ficarem de pá para entoarem o Hino de Altamira. Em seguida disse que 

conforme decisão da Mesa Diretora, na reunião iriam tratar especificamente em relação ao 

Projeto de Lei n.º 085/2018, 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. Disse ainda que a reunião para tratar em relação ao Projeto de 

Lei n.º 084/2018, que altera, revoga e inclui dispositivos na Lei Municipal n.º 1393/1997, que 

dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional Município de Altamira e, dispositivos da Lei Municipal n.º 1767/2007, 

que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Altamira, está marcada 

para o próximo dia 20.08.2018. Informou ainda que conforme decisão de Mesa será ofertado o 

tempo de dez minutos para cada orador. Que será permitida a inscrição de dez pessoas para se 

manifestar em relação ao Projeto de Lei n.º 085/2018. Em seguida o senhor Presidente disse que 

havia convidado o Ministério Público para participar da reunião, entretanto, não havia aparecido 

ninguém. Mas que a partir daquele momento a palavra estava facultada. Fazendo uso o 

professor Lucivan Gonçalves – Coordenador do SINTEPP, que após os cumprimentos disse 

que passaram o dia inteiro lá na UFPA realizando estudos em relação aos Projetos de Leis n.º 

084 e 085/2018. A conclusão que chegaram é que a atual conjuntura que se apresenta não é 

favorável a classe trabalhadora, em especial aos trabalhadores da Educação que tem os seus 

direitos violados. As PECs do Governo Federal já retiraram muito dos professores, mas agora os 

municípios também estão entrando nesse retrocesso e apresentando Plano de Carreiras que não 

representam aos anseios da classe trabalhadora da Educação. Nesse sentido nós trabalhadores 

que estamos aqui nesta audiência, aproveitamos para agradecer pelo convite da Câmara, porém, 

não iremos deixar de externar o nosso repúdio aos vereadores que estão ausentes, eles devem 

levar falta assim com os trabalhadores também levam em seus trabalhos, pois, eles também são 

pagos com o dinheiro público. Parabenizamos os vereadores que se fazem presentes por estarem 

respeitando este momento tão importante na história deste município. Falo isso porque o Plano 

de Carreira não é para um ou dois anos e sim pra muitos anos, inclusive a vida dos trabalhadores 

que irão entrar no próximo concurso. Neste sentido nós estamos aqui para começarmos o diálogo 

para que possamos fazer as alterações necessárias no plano que foi apresentado pelo Gestor do 

município de Altamira. Senhor Presidente eu gostaria de convidar o professor Fabiano para se 
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reportar em relação as matérias em pauta. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra ao 

professor Fabiano Vitoriano, que após os cumprimentos disse: 

Quero parabenizar a todos os companheiros pela paralização. Quero informar que senhores 

vereadores que o povo que está aqui está disposto a fazer luta contra qualquer tipo de retirada de 

direitos. Peço aos trabalhadores que se fazem presentes que deem uma vaia nos vereadores que 

estão ausentes. Está não é a primeira vez que nós puxamos audiências públicas aqui nesta Casa e 

os mesmos vereadores não se fazem presentes. Queremos parabenizar aos vereadores que sempre 

se fazem presentes. Seria interessante a participação deles, mesmo que falassem que são contra 

concurso público ou para dizer que concursado é preguiçoso. Nós sabemos quem são os 

vereadores que não topam a dialogar sobre os direitos da categoria. Queremos dizer a eles que 

nós não iremos abrir mão de debater sobre os nossos direitos. Nós não iremos abrir mão de 

nenhum direito e de nenhuma gratificação ou qualquer tipo de redução salarial. Quero dizer que 

a nossa pauta foi aprovada em assembleia e a nossa sugestão é que os senhores vereadores 

retirem da pauta da Câmara Municipal de Altamira esse Projeto de Lei. Que ele seja devolvido 

ao Executivo para que ele possa debater conosco essa reformulação. Nós achamos que ele não 

pode atropelar os direitos da categoria porque seria um crime contra todos os trabalhadores da 

Educação deste município. Eu sei que vai ter debate aqui, pois, sei como funciona isso. Sei que 

vai ter revide em relação a minha fala, mas sei que ela vai ficar registrada em ata aprovado por 

essa categoria o porquê de não querermos que ela seja debatida aqui na Câmara. Queremos que 

ela seja debatida primeiramente com o Executivo, pois, ele já cometeu um crime ao mandar um 

Plano de reformulação do PCCR atropelando todos os servidores da Prefeitura. Ele suprimiu 

cargos e diminuiu remuneração, sem a criação de cargos correlatos. Está na cara que o novo 

plano ficará precarizado e a mão-de-obra será terceirizada. Esse tipo de coisa não podemos 

aceitar. Sei que já mandaram pra cá a retirada da gratificação de nível superior. Quero dizer que 

está errada, inclusive pontuei hoje com o secretário Roni Heck, quando falei que a lei é um 

paliativo para tentar desmobilizar a categoria. Achamos que isso é muito grave, pois, ela 

assegura somente aos profissionais que estão em sala de aula. Achamos que não era para ter 

vindo em lei separada e sim no bojo do Projeto n.º 085/2018, 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. Esta lei é quem vai reger a nossa vida e, 

é por isso que queremos de fato a valorização dos profissionais do Magistério. Voltamos a dizer 

que a valorização de nível superior deveria estar embutida nesta lei, assim como estar na lei 

atual. Também queremos a Gratificação de Especialização que foi retirada pelo gestor; queremos 

a Gratificação por Educação no Campo que também foi retirada por esse gestor. Não aceitamos 

salario de Nível Médio para professor graduado. Nós nos qualificamos e por isso exigimos a 

nossa valorização. A Prefeitura não prevê a criação desses cargos e quebra uma política pública e 

isso não pode acontecer. Nós passamos o dia debatendo e estamos com nossa proposta pronta, 

não vamos expor não é por falta de proposta, não. Não vamos expor porque queremos que os 

projetos sejam retirados de pauta; queremos que tenha uma agenda de reuniões propositivas 

aonde escutem as demandas da categoria e, que seja sem conte de nenhuma gratificação para os 

trabalhadores. Tira da pauta ou vai ter greve. O senhor Presidente disse: quero esclarecer que em 

relação ao processo legislativo. Ele permite que a Câmara altere um projeto de lei, emedando ou 

suprimindo determinados artigos, porém, não permite que esta Casa devolva o projeto, o que 

pode acontecer e o Executivo solicitar o retorno para melhor averiguação. Sabemos que existe 

urgência nessa matéria em razão da realização do concurso público. Também queremos informar 

que o Ministério Público nos mandou um ofício pedindo informações sobre esse projeto de lei. 
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Informamos que sim. Também quero informar que convidamos o Ministério Público para se 

fazer presente hoje nesta audiência. Quero dizer que pra mim não há nenhum problema devolver 

esse projeto ao Executivo, mas uma hora ele irá retornar, pois, será aqui nesta Casa que vai ser 

debatido e votado. Quero dizer que se essa for a proposta do SINTEPP não haverá mais 

necessidade de continuarmos com esta audiência. Iremos levar essa informação ao Executivo e 

ao Ministério Público e, se todos concordarem mandaremos o projeto para o Executivo. Quero 

dizer que por mais que o projeto volte para a Prefeitura um dia ele irá voltar e será nesta Casa 

que haverá toda discussão. Ao meu ver não há possibilidade de devolução, a não ser se o prefeito 

solicitar. O que nós podemos é criar um grupo de trabalho para debater os projetos e se 

necessário fazermos emendas. Em seguida o senhor Presidente facultou a palavra a professora 

Vânia, que após os cumprimentos disse: sou professora da rede pública de ensino e gostaria de 

dizer que estamos aqui depois de um dia muito cansativo de estudos sobre o Plano. Eu gastaria 

que os vereadores também tenham lido os projetos, infelizmente alguns estão ausentes, mas 

quero dizer que nesse Plano está a vida dos servidores do Magistério. Nessa proposta está sendo 

retirado vários direitos conquistados com muita luta no decorrer dos anos, vez que o primeiro 

concurso foi feito há vinte anos. Uma delas é a retirada da gratificação dos quarenta por cento de 

Nível Superior. Conforme a alteração só tem direito quem estiver em sala de aula, isso significa 

que os coordenadores pedagógicos, os diretores e os coordenadores da Secretaria Municipal de 

Educação não terão direito. Se por ventura o professor ficar doente, que será a hora em que 

professor irá precisar ainda mais do seu salário, ele não terá esse direito. Isso está sendo tirado de 

forma brusca. Acho que não podemos aceitar essa retirada. Quem é do primeiro concurso já está 

próximo de se aposentar e, agora na hora de aposentar será retirado esse direito! Pedimos aos 

senhores vereadores para que analisem e olhem com carinho esse Plano, pois, ele será a vida dos 

servidores do Magistério. Talvez para alguns não tenha sentido essa discussão, mas para nós do 

Magistério estamos preocupados. Não podemos acreditar só na fala, é preciso está escrito no 

papel. Eu pergunto: o que é direito adquirido? Se pesquisarmos o que é direito adquirido 

encontraremos várias interpretações e, cada gestor interpreta da forma como quer. O senhor 

Presidente interrompeu a professora Vânia e disse: professora está escrito no projeto que os 

direitos serão garantidos. Mas a Comissão que deverá ser criada poderá inserir a irredutibilidade 

salarial e outros. Quero dizer que é aqui nesta Casa o local para debater o projeto e se necessário 

emendar. Por mais que seja devolvido ele irá retornar para cá, pois, será aqui que será debatido e 

aprovado. A professora Vânia disse: vereador da forma como estar propomos que se retire de 

pauta. Sugerimos que seja formado um grupo de trabalho com a Comissão de Educação desta 

Casa e com o senhor Secretário de Educação. O senhor Presidente disse: quero dizer que nós 

não podemos retirar de pauta, pois, o projeto só foi lido e pelo Processo Legislativo hoje estamos 

fazendo a primeira audiência pública para ouvirmos as contra proposta do SINTEPP, que 

inclusive já recebemos uma cópia da proposta com dezesseis itens. Não foram quinze e sim 

dezesseis, vocês erraram na hora de enumerar. Quero dizer que estou avesso a qualquer tipo de 

motivação política, eu irei ser aqui o mais justo possível na minha conduta como Presidente 

desta Casa. Eu peguei a Lei de noventa e sete para fazer um parâmetro para saber o que é que 

está sendo revogado ou alterado. Pelo Processo Legislativo este trabalho é pra ser feito pela 

Comissão de Educação desta Casa, mas em razão das condições políticas existe a necessidade de 

reuniões políticas e é por isso que eu estou presidindo essas audiências, inclusive para esta 

convidamos os Secretários de Educação e também o de Administração, para que eles sejam a 

ponte entre o Executivo no sentido de fazermos as modificações necessárias. Havendo consenso 

a Comissão irá fazer emendas ao projeto. Esse é o tramite legal. Mas se algum vereador quiser 
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fazer emendas vai para votação e a maioria vence e depois cabe ao Executivo sancionar ou vetar. 

Lembramos que o vete também vem para esta Casa para ser apreciado. Quero dizer que são os 

vereadores quem tem a prerrogativa. Quero dizer que na semana passada quando fizemos a nossa 

primeira reunião em relação aos Projetos de Leis n.º 084 e 085/2018, eu fiz a leitura do Ofício 

encaminhado pelo Ministério Público. Hoje estamos fazendo mais um debate e, se não podemos 

retirar o projeto de pauta, a não ser que o Executivo peça essa retirada. Quero dizer que as 

pessoas que anseiam por mudança estão perdendo a oportunidade porque a categoria não está 

querendo debater nesta Casa, quem querem um novo projeto. Só quero lembrar que esse novo 

projeto pode ser construído aqui nesta Casa. Iremos comunicar isso ao Ministério Público para 

que ele fique sabendo dos fatos. A professora Vânia disse: vereador nós queremos sim, mas não 

da forma como está. Ele está tirando direitos adquiridos com muito suor. Por exemplo os dois 

por cento da gratificação de Progressão Horizontal, que não acontece até hoje. Esses dois por 

cento não fomos nós que criamos, ele está na lei atual e o prefeito está rebaixando para um e 

meio por cento. O prefeito está usando uma lei que já foi revogada. Ele está usando uma lei de 

noventa e sete. O senhor Presidente disse: volto a dizer que aqui é o local aonde podemos 

debater e ajustar isso. É no Poder Legislativo que deve haver esse debate. Em seguida fez uso da 

palavra o professor Fabiano Vitoriano que disse: quero fazer uma observação em relação a 

proposta encaminhada, pois, talvez possamos trabalhar sim. Quero dizer porque não 

apresentamos uma proposta pelo seguinte fato, isso não é ataque, mas sim o sentimento da 

categoria: 01 – é a falta de confiança da categoria nesta Casa de Leis? É pelo fato das pessoas 

que foram eleitas e agora não tem compromisso com a categoria. É medo de colocar em pauta e 

depois ser passado pra trás na calada da noite e ser votado sem que tenha cumprido com um 

cronograma de fato ou pelo fato de dizer que a proposta não atende aos anseios da categoria. 02 

– por que é que estamos pedindo para ser retirado de pauta? É porque entendemos que ele 

voltando ao Executivo para depois de discutido com a categoria volte para cá novamente. É 

devolver para o Executivo porque ele é quem tem o domínio das finanças da Prefeitura. 

Acreditamos que lá poderemos reformular as leis com o nosso ponto de vista, pois, da forma 

como está, me desculpem, mas isso é um estupro no direito da categoria. Da forma como está 

não dá para permanecer. Quero dizer que não são somente dezesseis pontos, hoje durante o dia 

de estudo constatamos que existem mais pontos que prejudicam os direitos da categoria. É por 

isso que solicitamos que o projeto seja devolvido ao Executivo para novo debate com o 

cronograma de discussão. Quero dizer que temos um anseio muito grande por essa nova 

reformulação com a participação da categoria. Senhor Presidente em último caso se permanecer 

aqui acho iremos ser prejudicado pela falta de confiança nesta Casa. Quais as garantias desta 

Casa para que as demandas da categoria serão negociadas de maneira a satisfazer aos anseios da 

categoria? Se o senhor quer explicar para o MP que monte um cronograma de trabalho de 

devolução e com prazo para voltar para cá. Se for de quarenta e cinco dias para depois voltar pra 

cá com as demandas da categoria atendidas. Se o Executivo quiser podemos negociar os pontos 

mais gritantes e depois volta pra cá. Nós só queremos avançar. Sei que vão me atacar, mas nós 

não estamos aqui para fazer show, não. Nós estamos aqui lutando para não deixar um direito de 

fato ser arrancado da nossa categoria. Agradeceu. O senhor Presidente disse: quero informar que 

está reunião está sendo grava e será confeccionada uma ata. Quero solicitar ao Dr. Samuel - 

nosso Assessor Jurídico para procurar o senhor Lucivan para solicitar por escrito a proposta de 

emenda do SINTEPP e também o pedido para devolução dos projetos para a Prefeitura. Em 

seguida fez uso da palavra a professora Elizangela que disse: primeiramente quero agradecer aos 

vereadores João do Biscoito e Agnaldo Rosas que solicitaram ao Presidente desta Casa 
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disponibilizar a presença do interprete nesta reunião. Quero agradecer aos surdos e mudos que se 

fazem presentes, pois, muitos deles já estão formados, entre eles alguns pedagogos. Acho que a 

comunidade deveria ser ouvida em relação ao AEE e colocar algumas coisas no Plano. Nós 

temos o professor de AEE, mas não tem cargo e não tem o valor que irão receber. Acho que esse 

Plano deveria ser retirado porque está incompleto. Eu acredito que esse seja um dos motivos para 

que ele volte. Como é que colocam o cargo, mas não colocam a remuneração e nem o cargo? 

Quero dizer que o interprete está dentro da categoria do Técnico. Eu não consigo entender como 

é que até hoje não tem, inclusive eu já apresentei nesta Casa contra cheque de interprete que 

continua ganhando como nível médio. Se vocês tivessem um filho surdo gostariam que ele fosse 

atendido por um profissional do nível médio? A Lei 5626/2005 diz que o profissional interprete 

deve assumir a função de um didático pedagógico. Eu não consigo entender como é que uma 

pessoa com uma função de um didático pedagógico pode ser um técnico? Eu acredito que seja 

um professor. Nós nos reunimos e temos uma proposta para o profissional de Libras, pois, o 

professor de Libras preferencialmente dever um professor instrutor de Libras. Eu não sei quem 

foi que construiu esse Plano, mas sei que esse Plano foi de gabinete. Acredito que a SEMED não 

tenha visto isso. Eu sei que na SEMED tem profissionais que se tivesse lido tinha visto isso. 

Acredito que esse Plano veio direto do gabinete porque faltou muita coisa. Em relação ao 

instrutor, a lei é bem clara, nos casos previstos nos incisos I e II, as pessoas terão prioridade para 

ministrar a disciplina de Libras. Cadê o surdo? Nós temos o Alceu, que é pedagogo. Ele não vai 

ser contemplado? Nós sabemos que isso é lei e não está sendo contemplada. Pergunto: qual é o 

profissional mais importante na sala do AEE? É o instrutor de Libras. É ele quem constrói os 

sinais. Nós temos quatro profissionais e não apenas um. Como podemos fazer isso e não tem 

nenhum cargo para o AEE? Quero dizer que temos profissionais para tem capacitação para isso, 

mas eles foram simplesmente ignorados dentro desse Plano. Quero dizer que conhecendo o 

governo pela docência em educação especial o texto está errado. Pela docência em educação 

especial eu entendo que é o professor quem tem graduação em educação especial, é ele quem vai 

dar aula lá na faculdade, mas aqui estamos falando do primeiro ao nono ano, estamos falando do 

profissional do AEE. É por isso que entendemos que está faltando muita coisa nessa lei, nesse 

sentido a Lei 13.146/2015, que não está sendo respeitado o direito do professor do AEE. É por 

isso que eu acredito que esse projeto deve ser retirado de pauta. A proposta é que o interprete de 

Libras tem que sair da 084, que está ganhando como cuidador, como um interprete formado que 

tem graduação e especialização em Libras e está ganhando igual a um cuidador educacional. Isso 

é vergonhoso! Nós já apresentamos várias vezes contracheque e continua a mesma coisa. O 

governo continua dando as costas para a educação especial, ele não está nem aí. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra a professora Elaine que disse: quero dizer aqui a minha indignação 

pela falta de compromisso de alguns vereadores que estão ausentes aqui hoje. Mas quando eles 

estão lá nas nossas comunidades pedindo voto, a primeira coisa que falam em seus discursos é o 

compromisso com a educação. Eu pergunto: cadê o compromisso com a educação hoje? Cadê 

eles para tratar os professores com respeito, sentar e dialogar? Esse plano é uma vergonha para a 

categoria de professores. Ele é desrespeitoso, ele tira as garantias dos nossos direitos que foram 

conquistados com muitas luta e suor. Para nos qualificarmos é necessário tirarmos dos nossos 

bolsos, mas agora mandam um plano mal elaborado, desrespeitando e tirando as garantias dos 

nossos direitos. Tirando quarenta por cento de nível superior, vinte por cento de regência de 

classe e dez por cento de especialização. Agora virem dizer que os nossos salários não serão 

mexidos realmente não vai, mas vai ser congelado. Esses direitos podem até não serem retirados 

dos concursados, mas elas serão congeladas até que com o passar do tempo percam o seu valor. 
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Em relação aos professores que trabalham na zona rural, que desde o ano passado foram 

retirados os vinte por cento dos profissionais que trabalhavam lá. Este plano traz apenas dez por 

cento para o professor trabalha na zona rural. Nós sabemos que quem trabalha na zona rural tem 

um trabalho árduo, onde o professor fica sozinho. Ele é professor, é servente, é diretor, é 

coordenador e é vigia. Professor de zona rural é “Bombril”. É inadmissível que seja retirado os 

vinte por cento da gratificação dos professores da zona rural. O único que vai receber dez por 

cento é o professor de classe multiseriada. A categoria está aqui presente para dizer que não 

concorda com esse plano da forma como estar. Quero deixar claro que o Sindicato anseia com o 

concurso sim, mas queremos concurso honesto e que garanta os nossos direitos. Queremos o 

concurso para que acabe com essa humilhação, pois, é somente professor contratado da rede 

municipal de ensino. Tenho certeza que os nossos colegas contratados vontade não faltam para 

também estarem aqui, mas não estão porque são coagidos. Eles sabem que se vieram serão 

penalizados. Esse é a grande verdade. Professor contratado não é covarde, ele é coagido. A nossa 

proposta é que seja retirado de pauta esse projeto. A nossa proposta é que haja dialogo e 

discussão com a categoria, que não nos tire o direito de participar da discussão para que não seja 

retirado os nossos direitos. Senhores vereadores aqui presentes, por favor nos poiem porque 

somos nós que estamos nas salas de aulas e somos nós que estamos formando os cidadãos do 

futuro. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o professor Waldemir que disse: esta não é a 

primeira vez em que estamos vindos nesta Casa de Leis para tratar do nosso Plano, do nosso 

PCCR. Hoje estamos aqui com um monte de “por que”, por que da retirada de direitos? Por que 

baixar salários? Por que tudo isso e por que os outros vereadores não se fazem presentes aqui? 

Quero dizer que não viemos aqui para causar medo em nenhum vereador! Nós viemos para 

conversar, o Dr. Loredan falou muito bem, que estão aqui para nos ouvir, mas se eles não nos 

ouvem como é que vão votar depois? Nós também estamos ajudando a pagar o salário deles, 

como todo mundo paga o nosso. No dia em que não vamos a escola pegamos uma falta. Ai eu 

pergunto: Aqui tem falta? Não tem, não existe. Por que é que nós ganhamos tão menos que os 

senhores? Eu sou educador, sou professor. Os senhores que estão sentados nas cadeiras desta 

Casa de quantos professores precisaram para poderem estar sentados ai? Ninguém nasce médico, 

ninguém nasce advogados, ninguém nasce professor e ninguém nasce sabendo tudo, mas é nas 

escola onde aprendemos. Eu fico muito triste ao saber que dei aula para uma pessoa que depois 

vai legislar contra minha pessoa. Que absurdo é esse? Lamentamos muito que isso aconteça. Dr. 

Loredan o que estamos pedindo é o mínimo, não que nós queremos um plano, mas sim um plano 

descente e não um plano que nos apunhale pelas constas. Estamos pedindo para conversar sobre 

esse projeto, para quando retornar já venha mais conversado e mais mastigado, será até melhor 

para os senhores. Nós passamos o dia todo discutindo e analisando. Nós temos um plano que 

nem colocado em prática na integra ele foi porque aqui no município de Altamira nenhum 

profissional tem carreira. O atual plano fala da nossa carreira horizontal, mas isso nunca 

aconteceu em governo nenhum. Aquele que ingressa hoje num concurso aqui em Altamira ele 

estará ganhando a mesma coiso dos que entraram em concursos anteriores. Não tem diferença 

nenhuma porque ninguém seguiu a progressão horizontal. A lei nunca foi respeitada aqui no 

município de Altamira. Outra coisa que nos indigna muito são a questão dos contratos. Fico 

bastante indignado ao trabalhar numa sala dando aula e ao meu lado ter um colega trabalhando, 

fazendo o mesmo ou até melhor que eu e ganhando quase dois mil reais a menos do que eu. Isso 

é um absurdo! Nós sobremos um grande impacto com o maior projeto do Brasil, que foi a 

Hidrelétrica de Belo Monte. Eles diziam que tudo iria melhorar, mas isso não aconteceu, as salas 

ficaram cheia de alunos e os professores não sabiam o que fazer. Eu pergunto cadê os royalties? 
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Não vai ser destinado desses royalties para a Educação? Segundo informações o município já 

começou a receber. O nosso pedido para retirada de pauta é para que nós, em conjunto, possamos 

construir um plano capaz de atender as demandas da categoria. Eu não sei o que foi que o 

executivo fez com as folhas, mas já faz tempo que o nosso Sindicato discutiu com ele a respeito 

do plano. O que é que fizeram? Esse que veio aqui não tem nada do que nós discutimos. É 

preciso olhar isso com carinho. Sei que muitos dos senhores irão se candidatar à reeleição, mas 

será bom os senhores pensarem nisto. Nós não estamos aqui para brincar, mas sim para tratar de 

uma matéria que é nossa vida profissional, que está nas mãos dos senhores. Quero dizer que nós 

iremos ficar de olho nos senhores, pois, os senhores são nossos legisladores. São os senhores que 

ficam aqui fazendo as leis, mas nós precisamos participar porque somos professores e, professor 

é aquele que ensina também. Agradeceu. Em seguida fiz uso da palavra a professora Leires que 

disse: nós estamos aqui reivindicando os nossos direitos, pois, há muito tempo temos o sonho 

que saia o nosso PCCR. Desde quando entrei no município levantamos a bandeira de termos um 

novo PCCR e o que o Sindicato vem hoje aqui para não aceitar da forma como foi apresentado. 

Ele é muito tendencioso e tem muitas retiradas de direitos. O que estamos reivindicando hoje é o 

nosso direito. Estamos aqui pedindo apoio desta Câmara para que retire de pauta esse plano, para 

que ele seja reestudado e não nos prejudique. Da forma como veio, esse concurso não é 

vantagem para nós e também para ninguém, o salário que veio dentro desse novo PCCR é um 

absurdo. As pessoas passam quatro ou cinco anos estudando em uma Universidade para receber 

um salário absurdo como o que foi apresentado. Isso no mínimo é um insulto a nossa categoria e 

a todos os profissionais, principalmente para nós que vivemos uma luta de classe. Quero dizer 

que o que ganhamos ao longo dos anos foi com muita luta. Gostaríamos de saber como é que vai 

ficar a situação dos profissionais que estão com os cargos extintos. Gostaríamos de saber como é 

que ficará a situação desses profissionais? No plano do PCCR não fala nada, fala só que os 

cargos ficam extintos. É por isso que falamos que o plano é tendencioso e poderá nos deixar a 

“ver navios”.  O senhor Presidente disse: esses profissionais ficarão em seus cargos até se 

aposentarem. E que o próximo concurso não haverá vagas para essas categorias. A professora 

Leiresdisse: a lei não fala isso e, nós estamos com essa dúvida. Isso não é nada pessoal com 

nenhum vereador, mas nós professores estamos preocupados e com medo de deixar algo nas 

mãos dos senhores e depois vir pra nós os efeitos. Também temos outra preocupação em relação 

aos profissionais da zona rural, eles quase não foram citados nesse novo PCCR. Quero que fique 

bem claro que nós queremos sim o concurso público, mas que seja um concurso decente e justo 

dentro da legislação. Se fala tanto de lei nesta gestão, mas o que vemos é um absurdo com a 

retirada de nossos direitos. Nós passamos quatro ou cinco anos dentro de uma universidade nos 

preparando para melhorar a educação em nosso município. É por isso que sugerimos que seja 

retirado de pauta para que seja formado um grupo de trabalho para resolvermos essa questão. 

Agradeceu. Em seguida fiz uso da palavra a professora Carla Rocha, que disse: tem uma frase 

que gosto de falar: “não vou sair do campo para poder ir pra escola, porque educação do campo é 

direito e não esmola”. Quero dizer que o plano de cargo está dentro de um contexto muito maior 

dentro de uma precarização do trabalho docente. É por isso que acho que ele deve ser revisto no 

sentido de colocar nessa conjuntura, pois, nós professores da Universidade Federal do Pará e 

estudantes vemos algumas lacunas dentro desse plano, vez que ele não está contextualizado na 

nossa realidade, em especial a educação do campo e povos indígenas. Nesse plano eles estão 

praticamente desaparecidos, tem apenas um item que fala da educação do campo e dos 

indígenas, ele está muito vago e não tem uma explicação do que significa isso. Nós da 

Universidade temos cursos de licenciaturas por área do conhecimento exatamente para capacitar 
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a formação de professores para atuar nessas realidades de população. Vemos uma grande 

ausência dessa discussão dentro do plano. Por exemplo: se temos um cargo dentro da área de 

Geografia, mas esta pensado muito na perspectiva disciplinar e, segundo o plano só quem pode 

dar aula de Geografia é aquele que é formado em licenciatura em Geografia, mas nós já temos há 

alguns anos, várias formações em nível de licenciatura que é por área de conhecimento para 

populações camponesas, mas no plano há um vazio. Temos também um curso de licenciatura no 

campo, também por área de conhecimento, que são Ciências da Natureza e Linguagem de 

Códigos, mas no plano também não tem abertura. Nós temos cursos de formação de linguagem 

do campo para atender essas populações. Esse plano está desmerecendo profissionais por 

disciplinas, mas nós professores queremos é ampliar essa situação no campo. Nós estamos aqui 

querendo um espaço para discussão dessas áreas, se isso tem que ser realizado pela SEMED, 

então que seja devolvido para que haja essa discussão. Vemos que esse plano está muito 

desatualizado. Talvez eles estejam mais preocupados com a questão orçamentária e não com a 

qualidade da educação, com isso estão querendo colocar a questão de educação nas costas dos 

trabalhadores e, nós não podemos concordar com isso. Se existe uma crise precisamos discutir, 

mas essa crise deveria ser mexida com quem a produziu e não com a educação e também com os 

trabalhadores. Queremos que seja aberto esse espaço de discussão para que seja repensada essa 

proposta. Também precisamos repensar a questão do concurso que é outra coisa que precisamos 

ficar atentos para melhoria na qualidade da educação no município e, não concordar com a piora 

da educação. Quero dizer que a UFPA está aberta para discussão com todos os envolvidos. 

Agradeceu. Em seguida fiz uso da palavra ao professor Alceu, que disse: eu sou pedagogo, 

também o Presidente da Associação dos Surdos de Altamira e professor da área de Libras, estou 

aqui como interprete. Quero dizer que nós temos uma fala direcionada na preocupação com a 

educação especial na região. Falamos isso em relação ao número de vagas especiais no AEE, que 

discorda plenamente das legislações vigentes. Achamos que isso é um prejuízo para a educação 

escolas, pois, não temos como desenvolver se nós não tivermos uma estruturação coerente. 

Vemos que as leis e os decretos não foram respeitados no plano e, isso está causando uma 

confusão muito grande. Nesse plano existem vários elementos que precisam ser avaliados. Ele 

veio e não está tendo respeito com os profissionais. Por isso peço que olhem com carinho essas 

questões para que combinem com o que a legislação permite. Nós surdos precisamos dessa 

adequação e colocamos na nossa proposta de trabalho. Peço aos senhores vereadores que acatem 

as nossas propostas, pois, se os senhores querem desenvolvimento, o primeiro passo é respeitar a 

legislação. Em relação ao concurso precisamos da nossa vaga de PCD, precisa ter a nossa cota, 

pois, é o nosso direito como deficiente. Agradeceu. Em seguida fiz uso da palavra o professor 

Reinaldo Marques, que disse: sou professor da UFPA, da área de Educação do Campo, quero 

dizer que em relação as ilegalidades que existem conforme já foi dito pelos colegas. Esse plano 

confunde o que é educação indígena com educação do campo. Quero dizer que quem fez esse 

edital não entende nada sobre o que é educação do campo e educação indígena. Quem fez esse 

edital não entende nada porque misturar essas coisas em edital de concurso público é admitir 

publicamente que não entende nada. O Dr. Loredan disse: professor ainda não foi publicado o 

edital do concurso público, que que recebemos que o plano do PCCR que vai subsidiar o 

próximo concurso público. O professor Reinaldo Marques, que disse: esse é um edital sim 

porque esse é um projeto de edital. Ele está em curso e deve ser respeitado o direito da categoria 

que discutiu e não foi respeitado na base, ou seja, ele é um plano de edital que saiu de gabinete e 

não respeitou a categoria dos professores, não respeitou os direitos dos povos indígenas e não 

respeito os direitos das comunidades do campo. Gostaríamos que se retire de pauta esse edital 
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para que os senhores vereadores ouçam todas as demandas que estamos colocando aqui. Gostaria 

que nos respeitassem enquanto categoria. Nos respeitem por favor! Nos respeitem porque 

estamos mobilizados e aqui é a prova disso. Quem não veio aqui e que dias atrás estava dizendo 

que servidor público é vagabundo. É quem falou! É quem falou! Agradeceu. Em seguida fizuso 

da palavra o aluno Reinaldo Marques, que disse: sou aluno da UFPA, da licenciatura Eco 

Desenvolvimento. Quero dizer que este momento é de muita importância porque estamos 

discutindo uma vida não só para os profissionais de educação, mas para todos servidores de 

Altamira. O Plano de Carreira é um plano que tem um impacto muito grande na tomada de 

decisão. A construção desse plano é deveria ser num espaço mais e com a presença de mais 

pessoas, pois, estou achando este espaço muito pequeno para atender todos os segmentos que 

serão afetados. Também temos observado que dentro do plano demonstração existe uma 

preocupação só em relação a questão das finanças, em economizar recursos e não na qualidade 

da educação. Também demonstra no processo que caracteriza mais uma estratégia para 

desmobilização e uma demonstração de captação de voto de cabresto. Em Altamira temos um 

número muito grande de contratados, os quais muitas vezes, trabalham de forma coagida. Falo 

isso porque sou aluno da UFPA e fazemos pesquisas nas comunidades e percebermos isso. Acho 

que todos precisam se preocupar com esse plano porque a educação é uma ferramenta de suma 

importância para a transformação e a dignidade humana de todo sociedade. Agradeceu. Em 

seguida fizuso da palavra o senhor Sérgio Carneiro, que disse: eu sou o Presidente da 

Associação dos Vigias e quero falar em relação ao Plano de Carreira criado por essa mesma 

administração no ano de no dia dezessete de dezembro de dois mil e um. Quando foi aumentada 

a nossa carga horária de trinta para quarenta horas. Quero dizer que ele não cumpriu nem trinta 

por cento do que estava escrito. Ele só cumpriu para quem ele interessava, para serviços gerais e 

pessoal de apoio, mas na hora de cumprir para os vigilantes não cumpriram o que está escrito. 

Foi preciso nós ingressarmos na Justiça. A nossa preocupação maior é que ele usa o artigo 29 da 

Constituição Federal e agora ele está usando o mesmo artigo. Por isso acredito que novamente 

vai acontecer a mesma coisa. Tem mais ou menos cento e vinte dias que nós nos reunimos na 

Prefeitura com o Procurador, na oportunidade perguntei a ele o porquê de não cumprir o que está 

no Estatuto atual, que é de seis horas? Ele me mandou procurar o Ministério público. É por isso 

que falo que vai acontecer a mesma coisa novamente. Em dois mil e dois nós entramos no 

Ministério Público e em dois mil e cinco entramos na Justiça para recebermos o atrasado, pois, 

nós tínhamos trabalhado quatro anos de graça. Fizemos um acordo e já tem cento e vinte dias e 

eles já quebraram o acordo. Nós terminamos de entrar no Ministério Público para cumprir a lei 

atual. A minha preocupação é que ele outra vez vai cumprir apenas para que lhe interessa. O 

mesmo Procurador que me mandou procurar o Ministério Público está sentado aqui. É por isso 

que ele não vai cumprir com o que foi criado aqui. Ele é sempre assim. O que ele escreve, ele 

não cumpre. Será a mesma coisa de sempre. Pode fazer acordo. Hoje nós vigilantes tiramos um 

mês de férias e é descontado dois. Ele paga trezentos e quarenta reais pelo um terço de férias 

nosso. Agora nós vigilantes assinamos quinzenal e não mais trinta dias. O nosso mês acaba no 

dia quatorze. A gente tem reunido e a gente só vive naquela Prefeitura. Eu vivo da SEMED para 

a Prefeitura porque eu sou o Presidente do Sindicato. O meu mês terminava no dia dezessete e 

agora está no dia quatorze. Por que é que ele não me paga por quinze já que eu estou trabalhando 

por quinzena? O meu mês termina no dia quatorze é por que é que ele não me paga no dia 

quinze? Ele não vai cumprir! Está aqui e vocês vão votar de novo para quarenta horas semanais. 

Estás aqui o plano votado em dois mil e um. Em dois mil e um ele uso o artigo 29 e agora está 

usando novamente o mesmo artigo 29 para passar para quarenta horas semanais. Ele vai cumprir 
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para motorista, para servente porque ele vai demitir a contratada. Ai ele vai cumprir porque 

interessa pra ele. Quando chega pra mim, porque a minha hora extra vai dar novecentos e vinte 

reais e o meu adicional noturno vai dar oitocentos e oitenta e poucos reais ai me manda ir 

procurar o Ministério Público. Já estou com três vezes que o Procurador me manda procurar o 

Ministério Público. Eu fiz um acordo com ele. Estava sentado lá na mesa dele. O Procurador está 

sentado aqui. Tem três meses e ele já está descumprindo. O cara vai fazer o que? Eu sei que aqui 

na Câmara ele tem a maioria. Eu sei porque em todas as reuniões vejo e, eu acho difícil não ser 

aprovado. Gostaria que vocês escutassem o que vou dizer: aprova, mas na hora de pagar não 

cumpre. Só cumpri se for receber. Sempre foi desse jeito. Está aqui o de dois mil e um, o mesmo 

artigo 29. Se eu tenho um estatuto público porque é que não cumpre! Se não é para cumprir para 

que o vereador vai aprovar? Vocês podem ter certeza de uma coisa, dificilmente não será 

aprovado. Eu gostaria que o representante da Prefeitura me explicasse como é que vai ficar o 

problema das extinções. Alguém da Mesa precisa explicar para este povo como é que vai ficar? 

O Presidente da Câmara disse que acha, eu entendo que vai ter a vacância. Só que eu sei que não 

existe nada em relação ao que vai acontecer em relação as extinções. Vereador eu espero que 

coloquem neste documento alguma coisa explicando o que é que vai acontecer com as 

extinções? Que fique mais claro. É difícil acreditar em quem já te enganou uma vez! Quem já 

tem enganou duas vezes e em quem já te enganou três vezes! Como é que tu vai acreditar. Isso 

foi uma enganação em dois mil e um e isso aqui vai ser uma enganação em dois mil e dezoito. 

Esse é o meu modo de pensar. Agradeceu. Em seguida fizuso da palavra a professora Luzinete 

que disse:quero manifestar a minha tristeza, tristeza pelo seguinte: enquanto categoria estamos 

aqui numa posição humilhante para requerer um direito que nós já temos, que é a garantia 

daquilo que nós já conquistamos ao longo dos vinte anos desde que fizemos o concurso. Essa lei 

que ora está sendo apresentada ela agride os direitos conquistados. Isso é um retrocesso para a 

categoria e nós nos frustramos, vejam que nós já estamos desde cedo reunidos lá na UFPA 

estudando este documento que está aqui para votação. Só que é um documento que não nos 

respeita, que retira da categoria um direito já adquirido, que retira das nossas famílias a condição 

de sustento que temos para oferecer para eles. Nós estamos no Brasil, mas no Japão o Imperador 

se curva para o professor, mas aqui o professor se curva para o político que ele elege! Os nossos 

vereadores quando estão em pleito eleitoral passam nas sarjetas, passam por pontes, vão em casa 

de pau a pique, batem nas portas e pedem o voto, prometem compromisso para a população, 

dizendo que vão representa-los, que vão lutar pela educação, que vão lutar pela saúde, mas é só 

chavão! Virou chacota! Nós ficamos indignados com isso! Nós estamos suprimindo agora 

através desta Casa de Leis um PCCR que não foi cumprido. Lá existe progressão horizontal para 

os servidores, para que esses servidores pudessem andar horizontalmente, mas isso não 

aconteceu e agora é suprimido. Parece brincadeira fazer leis para não ser cumprida. É como o 

Sérgio falou há pouco: “é para não cumprir”. Por que lesar uma categoria? Por que lesar os 

professores? Por que submeter professores concursados a assinatura de um documento com 

redução salarial? Caso contrário não será contratado porque temos outro para colocar no teu 

lugar. Isso é uma humilhação para a categoria. As pessoas contratadas que estão hoje na sala de 

aula trabalhando tem uma redução salarial bruta, mesmo assim teve que assinar. Isso é coação 

essa redução salarial. Isso era para ser garantido em lei. Agora iremos assinar um PCCR que 

arrocha, que massacra nossas famílias, que lesa os nossos direitos e que está incompleto. Esse 

documento não está completo e tem falhas terríveis. Um direito assegurado numa página, mas 

vira direito negado na outra! Senhores vereadores vocês observaram isso? Hoje passamos o dia 

inteiro debruçado discutindo esse documento. Se você é leigo em educação você não entende 
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esse documento! É preciso você entender o universo da categoria da educação para você 

entender a lei que ampara a categoria. Eu não vou discutir Resolução educacional com a minha 

secretária! Ela não entende de Resoluções. Senhores vereadores o que estamos solicitando não é 

que esta Casa suspenda o PCCR ora apresentado, mas queremos que a categoria seja ouvida e, 

que as nossas proposições sejam consideradas no PCCR. Ele precisa de reformulação porque 

está com problemas, falta ser assegurado alguns cargos, um deles é o profissional do AEE, que 

não está contemplado. Não tem garantias de direitos? Não tem progressão horizontal? Há pouco 

nos deparamos com a declaração do Presidente desta Casa de Leis, que a partir da aprovação 

desse PCCR, no qual seremos enquadrados nele, mas será negado o nosso direito de fazer novo 

concurso porque não temos vaga nele. Nós estamos reféns Dr. Loredan? Foi isso que entendi? O 

senhor Presidente disse: não. A senhora me interpretou mal. Eu tentei responder a um 

questionamento a respeito da questão que ele falou sobre cargos extintos. A professora Luzinete 

disse:no meu caso o meu cargo foi extinto. Eu morria? Dr. Loredan eu estou no quadro da 

Educação há vinte e oito anos. O senhor Presidente disse: eu vou repetir. Eu falei que o cargo 

foi extinto, mas vai ser respeitado o direito adquirido. A professora Luzinete disse:aonde é que 

está isso no PCCR? O PCCR não diz que direitos são esse que estão assegurados! Esse é um 

PCCR que suprime direitos e não acrescenta novos. É só para lesar! É só para ferrar com a 

categoria! O que queremos é que nos respeitem. Todos as profissões derivam dos professores. 

Dr. Loredan não existe médico sem professor. Nós nos sentimos humilhados de ter que sair das 

nossas funções, de deixar os nossos alunos. Nós não estamos aqui fazendo show e nem teatro! 

Enquanto categoria estamos aqui porque estamos sentindo o peso de um documento que vai 

levar os nossos direitos para nossas vidas. Eu tenho quarenta e nove anos e estou há vinte e oito 

anos no serviço público, na educação deste município, quatorze anos na direção de escola. Eu sei 

como é que funciona a educação! Eu sei quais são os problemas que nós passamos! Eu sei 

quantas “vacas” nós fazemos todos os dias para fazer a escola funcionar! Nem água potável nós 

temos! O PCCR traz condições de trabalho para o servidor da educação. Nós temos isso gente? 

Muitas vezes trabalhamos em condições insalubres. O pessoal que trabalha na educação do 

campo, eu falo porque fiz trabalho com eles, eles fazem a merenda escolar, fazem a limpeza da 

escola, lavam os pratos, é auxiliar administrativo, é responsável pela papelada do aluno e não 

tem nenhum direito a mais que o professor que trabalha na cidade. Nós queremos os nossos 

direitos assegurados, que nós respeitem. Nós somos dignos de respeito, não precisamos pedir 

isso, não. Queremos que os senhores nos respeitem porque nós respeitamos os senhores. O que 

queremos não é dificultar as coisas. O senhor Presidente disse: nós não estamos desrespeitando 

a senhora. A professora Luzinete disse:o PCCR está. O senhor Presidente disse: só pelo fato de 

estarmos aqui ouvindo os senhores demonstra o respeito e a consideração que nós temos pela 

categoria. Eu vou falar por mim e, em nenhum momento eu desrespeitei ninguém aqui neste 

recinto. A professora Luzinete disse:eu não estou me referindo aos vereadores. Enfermeira 

Socorro a senhora tem o meu respeito. Os vereadores presentes merecem o nosso respeito. Vocês 

estão aqui e estão conosco nos ouvindo pacientemente, mas aos que não estão aqui fica 

registrado o nosso repúdio e a resposta será nas próximas eleições. Precisamos ter cuidado com 

quem vamos eleger. Compra de voto, coação e outras coisas. O cenário da política precisa 

mudar, mas é claro que existem pessoas sérias e nós as respeitamos. Quero dizer que nós somos 

pessoas sérias na educação deste município e nos respeitem, por favor! Olhem e estudem esse 

PCCR, mas primeiro sentem com a categoria, pois, ela conhece os seus direitos e conhece a 

educação. Montem um grupo de trabalho para rediscutir esse documento e acrescentar as lacunas 

vazias. Agradeceu. Em seguida fizuso da palavra o vereador Aldo Boaventura que disse: 
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ouvimos atentamente os professores que nos antecedeu e, quero dizer que em relação ao Projeto 

de Lei n.º 085/2018, verificamos que o mesmo realmente tem bastante falhas. Também 

recebemos lá no SINTEPP a Proposta da categoria. Quero dizer que no último sábado tirei para 

ler as leis anteriores e também os projetos presentes. Quero dizer que não concordamos com o 

projeto porque acreditamos que faz-se necessário a criação de um grupo de trabalho, composto 

por professores, vereadores, principalmente a Comissão de Educação desta Casa e o Executivo. 

Esse grupo precisa garantir o que já foi conquistado e aprimorar mais para que os futuros 

profissionais tenham mais melhorias. É necessário que possamos introduzir no projeto a 

categoria de Serviços Gerais. Acho que não podemos perder a oportunidade de fazer uma lei 

bastante qualificada para atender a todos. A oportunidade é agora e precisamos ofertar aos 

servidores um concurso público que possa tirar dos futuros Executivos o chamado “voto de 

cabresto”. Queremos que um dia chegue neste município aquilo que foi criado em oitenta e oito, 

a tal de democracia, que neste município ainda é exercida por uma ditadura muito atrasada. A 

nossa função como vereador é ouvir e os anseios dos senhores. É como foi falado que quando 

vamos pedir voto vocês servem agua e café com bastante sorriso e ouvem as nossas promessas 

de compromissos com vocês, onde prometemos fazer projetos para contento de todos. Vejam que 

hoje poucos vereadores estão aqui para ouvir o clamor dos senhores. Quero dizer que hoje recebi 

o Projeto de Lei n.º 086/2018, que garante a Gratificação de Nível Superior na importância de 

quarenta por cento sobre o vencimento básico do professor. Ouvi algumas colocações de que 

essa porte pode ser incorporada ao Projeto de Lei n.º 085/2108. Eu acredito que tem que ser, da 

mesma forma as outras questões que estão sendo debatidas. Acho importante que a categoria seja 

ouvida. Secretario seria interessante retirar esse projeto para que ele seja melhor elaborado. Acho 

que nós ainda termos tempo suficiente para trabalhar esse projeto para ao final votarmos 

atendendo ao clamor da categoria. Secretário Rodrigo eu não aceito, neste município, nada que 

prejudique o povo. Não podemos aceitar que tudo acontece por causa da crise. O município de 

Altamira ainda é um município com uma renda bastante satisfatória para honrar os 

compromissos com os servidores. Nós recebemos uma renda diária em torno de setecentos e 

oitenta mil reais. Essa é a receito no município de Altamira por dia, que é uma renda suficiente 

para manter os direitos conquistados pela categoria. O concurso público, com certeza, dará 

segurança a todos aqueles que ainda não tem seus direitos garantidos porque são contratados. 

Vejam o que aconteceu no ano passado, que antes do final do ano todos os contratos foram 

revogados e só firam recontratados no início de março deste ano, com isso os contratados 

ficaram sem nenhuma receita. Os que continuaram foram reduzidos os salários, tirando o direito 

de terem uma ceia de natal mais feliz. É isso que o Executivo faz ao longo dos últimos cinco 

anos, mas este vereador não compartilhas com isso. Quero dizer que não somos oposição ao 

Executivo por ser oposição, somos oposição porque não aceitamos da forma como aferindo o 

direito do cidadão. Somos e queremos continuar sendo oposição para que Altamira possa ouvir o 

cidadão e manda pra cá projetos compartilhados com o pensamento de todos e também um 

orçamento participativo com a opinião de todos. Agradeceu. Em seguida fizuso da palavra a 

vereadora Socorro do Carmo que disse:quero dizer que também sou servidora pública e não 

comungamos da forma como está este PCCR. Queremos o concurso público sim e, estamos 

lutando aqui nesta Casa para que ele aconteça. Estamos há alguns meses falando aqui nesta 

tribuna, não somente a vereadora Socorro, mas também outros vereadores. Ficamos surpresos 

quando o colega disse que era contra o concurso público e, nos chamou de alguns adjetivos que 

não somos. Hoje os senhores estão vendo que os nossos munícipes deveriam participar mais das 

nossas discussões, é uma pena que as nossas reuniões são pela manhã, mas se fossem no período 
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noturno com certeza teríamos um público maior. Com a população participando das nossas 

reuniões ele saberá quem são os vereadores que realmente representam o povo de Altamira. Em 

relação aos Projetos de Leis 084 e o 085/2018 que recebemos e, que agora estamos discutindo, 

esperamos que quando da votação este Plenário também esteja lotado, para que na oportunidade, 

se não houver mudanças, os senhores vejam realmente quem são os vereadores desta Casa. 

Quero dizer aos senhores que eu tenho um compromisso de estar aqui representando a população 

de Altamira, pois, no dia da nossa posse fizemos um juramento de cumprir as legislações 

federais, as legislações estaduais e a Lei Orgânica deste município. No primeiro dia do nosso 

mandato fizemos esse juramento e precisamos cumprir o que prometemos. Hoje estamos nesta 

Audiência Pública para defender os direitos dos trabalhadores que estão sendo retirados. Lá diz 

que vão continuar alguns direitos, mas quais são eles, porque estão revogando, tirando alguns 

artigos e colocando outros. Ao meu entendimento ficará valendo o que foi colocado. Como nós 

estudamos com os senhores professores, os sujeitos nestes projetos estão ocultos, eles precisam 

serem mais esclarecidos e, por isso nós precisamos fazer proposições para adequar a realidade. 

Nós precisamos ouvir a categoria para que possamos fazer as emendas necessárias e no futuro 

não ficarmos chorando. Foi dito por vários professores que me antecederam que nós já estamos 

perto da nossa aposentadoria. O que é que vamos receber quando nos aposentarmos? Quero dizer 

que estou de acordo com os senhores professores, pois, ao nosso ver o município não está em 

crise. A crise que estou vendo é só no bolso do servidor público! Mas isso não pode acontecer, 

pois, todos nós temos famílias. Por isso quero dizer a cada um que está me ouvindo, que a 

preocupação de cada um servidor público é muito válida e, espero contar com a presença de cada 

um no próximo dia vinte para tratar desses projetos. Eu não entendo o porquê de tirar as trinta 

horas e passar para quarenta horas? Acho que precisamos progredir e não regredir. Quero dizer 

que estamos junto com vocês nesta luta e também somos favoráveis para que o projeto seja 

retirado de pauta para as adequações necessárias para que possamos fazer um PCCR digno de 

um servidor público. Quero dizer que li atentamente os projetos e me deixou preocupada porque 

não está clara as colocações. O sujeito realmente está oculto e nós precisamos colocar o sujeito 

em evidencia. Agradeceu. Em seguida fizuso da palavra o vereador Dr. Agnaldo Rosas que 

disse: quero dizer que tenho acompanhado essa labuta e, desde a minha primeira reunião aqui 

nesta Câmara venho defendendo a realização do concurso público porque não concordo com essa 

situação de achatamento de salário que vem acontecendo há bastante tempo. Todos nós sabemos 

que as contratações precárias, principalmente na educação, isso é extremamente grave, contratam 

no mês de março e demitem no mês de junho e, contratam novamente em agosto e demitem em 

dezembro. Isso para não pagar os direitos dos professores. Infelizmente em Altamira criaram 

duas classes de professores, que são os concursados e os contratados de forma precárias. 

Infelizmente vemos as discriminações em relação as gratificações, eles esquecem que professor é 

professor independente de ser concursado ou contratado. Eu defendo a bandeira de que essas 

gratificações devam ser para todos os professores e não só para aqueles que estão na sala de aula. 

Professor é professor independentemente de estar trabalhando em qualquer órgão da Secretaria 

de Educação. Se ele tiver nível superior ele também tem direito dessa gratificação. Senhor 

Secretário de Educação eu também defendo a gratificação para os professores da zona rural. 

Gostaria que ela fosse também inserida neste projeto e, não que venha através de outro projeto. 

Hoje recebemos o Projeto de Lei n.º 086/2018. O professor Vitoriano foi muito feliz na sua 

colocação, pois, essa gratificação deveria estar inserida do Projeto de Lei n.º 085 e não ver em 

outro projeto em separado. Senhor Secretário de Educação as proposições dos professores devem 

ser atendidas e devem vir dentro do bojo do projeto para que somente depois é que nós possamos 
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votar. Eu também tenho defendido que os professores por serem a parte mais interessada, pois, 

eles são os mais prejudicados, defendo que eles deveriam ter sido ouvidos anteriormente para 

que depois o projeto fosse encaminhado para esta Casa. Senhores Secretários, os senhores 

receberam as proposições da categoria dos professores e já ouviram os professores aqui, por isso 

solicito aos senhores que peçam a retirada do projeto de pauta e coloquem as proposições dos 

professores e depois nos tragam para votação. Agradeceu. Em seguida fizuso da palavra o 

vereador Francisco Marcos que disse:quero dizer que ouvir aqui os professores se 

manifestando, se humilhando e pedindo um direito pleno deles. Eu pergunto vereador Secretário 

Roni Heck: vossa excelência como professor de Matemática que é, segundo que o vereador Aldo 

me falou, vossa excelência não tem vergonha de participar da elaboração de um plano deste 

aqui? Ele veio para castrar, para tirar o direito dos trabalhadores? O Secretário de Educação 

Roni Heck disse:vereador se eu tivesse vergonha não estaria aqui ouvindo e discutindo. O 

vereador Francisco Marcos disse:está respondido! Está respondido! O Secretário não tem 

vergonha. Agora eu confesso Presidente, que fico indignado porque nós não temos e nós 

sabemos que esses dois projetos, 084 e 085, só estão tramitando aqui nesta Casa porque o 

Ministério Público através dos senhores mandou para a Justiça e a Justiça obrigou o prefeito em 

quarenta dias apresentar eles aqui nesta Casa. Presidente, o prefeito na sua má fé, na sua mal 

conduta com os servidores público do município de Altamira, mandou para esta Casa um plano, 

inclusive com duas leis num só projeto, para conturbar e passar esses dois anos que está faltando 

para terminar a gestão dele e não ser votado aqui nesta Casa e não ter o concurso público. Mas 

eu prometo aos senhores que junto com os vereadores de oposição e com quem quiser 

acompanhar nós que vá atrás, que nós vamos para a porta do Ministério Público. Nós vamos 

infernizar e não vamos sair da porta do Ministério Público enquanto ele não obrigar o Executivo 

a ter respeito com a classe trabalhadora do município de Altamira. Meus caros professores e 

meus caros vereadores, peço a Deus que ilumine a cabeça dos senhores vereadores. Senhor 

Presidente com o espirito público que vossa excelência tem demonstrado aqui para que reveja 

isso o mais rápido possível para que nós possamos garantir dos direitos dos trabalhadores de 

Altamira. Agradeceu. Em seguida fizuso da palavra o vereador Victor Conde que disse:eu não 

estou entendendo o porquê das vaias se ainda eu nem me pronunciei. Quero dizer que este é um 

momento único, impar para tratarmos desses projetos. Eu sei o que está sendo proposto aos 

projetos. Na qualidade de relator da Comissão de Educação desta Casa, sempre estive disposto 

ao debate, dialogo e o embate para procurar o que é melhor para a educação de modo geral. Eu 

gostaria que os senhores fizessem silêncio para que eu possa concluir meu pensamento. Quero 

dizer que fui bem educação e por isso sou grato aos meus professores. Por essa razão estou aqui 

para me manifestar. Ouvi atentamente os pronunciamentos de todos, onde alguns um pouco 

exaltados e outros não. Sem sombra de dúvida isso vai mexer na história da cada um, vez que há 

muitos anos ela vem sendo construída e, por isso não é justo chegarmos aqui neste momento e 

virarmos as costas e deixar de discutir. Quero dizer que tenho muita tranquilidade em meus 

discursos em razão de ser morador de Altamira e, também por querer ficar aqui pelo resto da 

minha vida. Eu não quero sair na rua e ser achincalhado ou ver as pessoas falando mal da minha 

pessoa por conta do meu posicionamento político. Na qualidade de Relator da Comissão de 

Educação desta Casa, faço a seguinte proposta: irei chamar os demais membros da Comissão 

para irmos até o Ministério Público, também gostaria de convidar o nosso Secretário de 

Administração e o nosso Secretário de Educação, se não puderem que mandem representantes, 

para que possamos procurar os respaldos legais para retirar a matéria de pauta, para que seja 

reaberta nova reavaliação; também gostaria que fosse criado um cronograma de discussão, para 
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que todos possam participar e ter voz ativa. Acho que não é justo votarmos esse projeto tão 

importante, da forma como os senhores citaram os erros. Sei que é difícil agradar a todos, eu não 

estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Da minha parte os 

senhores têm o meu apoio, mas desde que seja dentro do respaldo legal, dentro da lei. Estamos à 

disposição e iremos reunir a Comissão de Educação para que possamos construir um cronograma 

de trabalho para debater o que for melhor para os servidores de Altamira. Queria muito que em 

nossas reuniões tivesse a participação de todos e, concordo com a vereadora Socorro do Carmo, 

para que as nossas reuniões sejam realizadas a noite. Agradeceu. Não havendo mais 

manifestantes, o senhor Presidente disse:acabei de receber o Ofício n.º 082/2018, do SINTEPP, 

o qual irei encaminhar para a Comissão de Educação, para que ela se manifeste em relação a 

legalidade de se devolver esse projeto ao Executivo. Falo isso porque precisamos de um 

argumento legal para que haja essa devolução. Também quero informar que o Ministério Público 

está acompanhando esses projetos e também não se fizeram presentes nesta audiência, sugerimos 

ao vereador Victor que juntamente com os demais membros da Comissão possam ir até o 

Ministério Público para formar um arcabouço jurídico e depois, a Comissão possa emitir um 

parecer, o qual colocaremos em pauta para votação. Quero dizer que acabei de despachar o 

Ofício do SINTEPP para a Comissão de Educação e a partir do momento que emitirem o 

parecer, os senhores serão informados e convidados para participar das reuniões nesta Casa. O 

professor Fabiano Vitoriano disse:nós SINTEPP e SEMED hoje estivemos com o Ministério 

Público e eles já tem um posicionamento prévio em relação a isso. O próprio Secretário pode se 

manifestar em relação a isso. Ele vai deixar o Legislativo legislar sobre a matéria. Ele não vai 

interver nesse processo por entender que esta Casa tem autonomia para legislar, a não ser que 

haja algum abuso que ele vai intervir. Nós queremos crer que os senhores têm essa autonomia. 

Baseado nisso é que estamos pedindo para que seja devolvido ao Executivo para que possa ser 

reformulado e depois devolvido para esta Casa. O senhor Presidente disse:nós iremos ter a ata 

desta reunião com todas as falas. Quero informar que esta Casa tem o poder de emendar e alterar, 

mas de qualquer forma o meu argumento hoje foi vencido e, se for o entendimento da maioria 

dos vereadores iremos devolver, mas depois dos dois pontos: depois do parecer da Comissão de 

Educação favorável a devolução e também depois da votação com os senhores vereadores. 

Quero dizer que enquanto eu for Presidente desta Casa irei fazer o meu papel que é colocar para 

debater exaustivamente até chegar um denominador, pois, são os vereadores quem tem voto para 

definir a situação. Por mais que ele volta ao Executivo, mas será aqui o local para definição final. 

O vereador Francisco Marcos solicitou a palavra, a qual lhe foi concedida, que disse:o senhor 

está falando em relação a Comissão de Educação, quero dizer que como membro da Comissão, 

por mim nos reunimos ainda hoje para dar esse parecer. Por entender que não pode ter muita 

morosidade. Agradeceu. Em seguida o senhor Presidente faz a leitura do Ofício n.º 082/2018-

SINTEPP, conforme segue: “Altamira (PA), 14 de agosto de 2018. DO: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ. AO: EXCELENTÍSSIMO 

SR. LOREDAN MELO – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA. 

Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, solicitamos de Vossa Excelência a retirada de pauta nesta 

Casa de Leis, assim como, a devolução ao Executivo dos Projetos de Leis 084, 085 e 086, todos 

de 2018, por entendermos que os mesmos afrontam a Constituição Federal e as demais leis 

federais vigentes devendo o executivo rediscuti-las com a categoria afetada de forma 

participativa e democrática. Ninguém mais que os administrados representados por suas 

entidades sindicais deseja a realização de Concurso Público. Porém, isso não deve acontecer a 

todo custo. É preciso garantir por lei benefícios e garantias aos novos e atuais servidores. Sem 
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mais para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente, LUCIVAN GONÇALVES DE 

SOUSA - COORDENAÇÃO SINTEPP SUBSEDE ALTAMIRA”. Em seguida o senhor 

Presidentedisse os projetos de leis já estavam em poder da Comissão de Educação da Câmara da 

Casa, que havia determinado a Secretaria da Casa fazer o encaminhamento do Ofício n.º 

082/2018, à Comissão de Educação para que a mesma possa se manifestar em relação ao pedido 

de retirada de pauta. Que a partir daquele momento a Comissão precisava se manifestar em 

relação ao pedido do SINTEPP. O vereador João Roberto solicitou a palavra, a qual lhe foi 

concedida, que disse: quero dizer que vim aqui para ouvir e entender para poder fazer a defesa. 

Quero dizer que vim de São Paulo e aqui constitui minha família, e aqui sou muito feliz. Que 

nunca fui a favor de voto de cabresto e de cabide de emprego. Eu sempre fui a favor do concurso 

público, inclusive quero fazer uma proposição humana, pois, tenho me deparado com muitas 

situações difíceis. Eu faço muitas visitas e tenho me deparado em algumas casas, onde encontro 

muitas pessoas desempregadas, isso já foi objeto de indicação nesta Casa, que foi aprovado pelos 

colegas vereadores. Que se for possível colocar o concurso público para os garis e para os 

vigilantes, que essa situação possa ser definida pelo CRAS e pelo CREAS, para que essas 

famílias tenham emprego, para diminuir essa desigualdade social, é muito desumano a falta de 

emprego para essas pessoas, enquanto que em uma casa tem três ou quatro trabalhando na outra 

ao lado não tem nenhum. Quero que seja realizado o concurso para essas pessoas, para que 

possam ter de onde sobreviver. Essa minha proposta pode até ser voto vencido, mas a questão do 

desemprego a preocupante. Eu sou a favor do que for decidido pela maioria. Recentemente 

fizemos a reformulação da Lei Orgânica e as entidades foram convidadas e a maioria das 

propostas foram acatadas. Eu nunca usei esta tribuna para falar mal de ninguém, eu sempre 

respeitei todos os posicionamentos e, o que falo aqui vem do fundo do meu coração e não por 

demagogia. Enquanto ser humano sou uma pessoa que gosto de ajudar, mas enquanto político é 

muito difícil agradar a todos, mas isso é normal. Agradeceu. Em seguida fizuso da palavra o 

vereador Assis Cunha que disse:é com muita satisfação que deixamos nossas residências para 

virmos aqui ouvir as propostas dos professores e, o que eu ouvi foi o suficiente para que 

possamos encontrar métodos juntos com os senhores, pois, hoje temos aqui os Secretários 

Municipais de Educação e de Administração, que também ouviram atentamente seus 

posicionamentos. É como falou a vereadora Socorro que após a votação desses projetos é que os 

senhores irão ver quem é que estar ao lado dos trabalhadores. Quero dizer que o aprendizado 

com os senhores foi enorme, mas é necessário que nós fiquemos unidos para chegar a um 

denominador, pois, estamos trabalhando com uma matéria muito complexa e todos são 

sabedores. Quero dizer que estamos à disposição. Agradeceu. Não havendo mais nada ser 

tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença das senhoras, dos senhores vereadores, dos 

secretários municipais, dos servidores da Câmara, dos professores em geral, da imprensa e do 

povo em geral encerrando a reunião em nome de Deus. Mandando lavrar a presente ata que após 

lida será assinada. Salão Plenário da Câmara Municipal de Altamira, aos quatorze dias do mês de 

agosto do ano de dois mil e dezoito. 
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