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Ata da 14ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Augusto Corrêa, realizada em 21 de maio de 2019.  

 
Aos vinte e um (21) dias do mês de maio de dois mil e dezenove (2019), às nove 

horas e quinze minutos (09h15min.) à hora regimental, no prédio do Poder 

Legislativo Municipal, Ver. Miguel Ivanildo Barreto, sob a Presidência do Sr. 

Vereador Niaris Nogueira Ferreira, convidou o Sr. Ver. José Carlos Amorim da 

Costa para assumir a Primeira Secretaria na ausência de seu titular. Em 

seguida, passou a palavra para a Segunda-Secretária que efetuou a chamada 

nominal dos Sres. Vereadores, que constatando a presença dos mesmos, 

declarou o Sr. Presidente aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. A 

seguir, citou a Secretária uma passagem Bíblica, extraída do Livro de Romanos, 

Cap.13, Vers.08 a 10.  Em ato continuo, a citada Secretária autorizada pelo Sr. 

Presidente procedeu a leitura da ata da sessão anterior, a qual submetida à 

discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Assim, deu seguimento à 

sessão com a leitura do Ofício n°159/2019: Comunica disponibilidade do dia 

21/05/2019 ao Secretário Municipal de Agricultura. Dando seguimento, o Sr. 

Presidente franqueou a palavra ao Secretário Municipal de Agricultura, Sr. 

Francisco Douglas Rocha para usar a tribuna, o mesmo saudou os 

Vereadores presentes e seguidamente, apresentou com base no Plano 

Estratégico da Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa o Plano de 

Desenvolvimento e Fortalecimento da Agricultura Familiar que estimula a 

pequena produção rural diversificada ao uso de novas tecnologias e o acesso 

aos programas de Fomento a Agricultura Familiar, Fruticultura e da Pecuária, 

desenvolveu-se as seguintes atividades/ações por esta Secretaria no ano de 

2017/2018. A princípio, apresentou através de slides fotografias do prédio da 

Secretaria de Agricultura o estado crítico deixado pela Gestão Municipal 

passada, bem como, os maquinários alguns sucateados sem condições de uso. 

Informou que atualmente tem- se oito (08) tratores agrícolas, os quais não se 

encontram na citada secretaria em circunstâncias de não ter segurança, que 

embora tenha sido reformada está viabilizando junto ao Sr. Prefeito a 

possibilidade de construir pelo menos uma cerca naquele local. A SEMAG 

realiza a verificação ou constatação da atividade através da assinatura dos 

produtores beneficiados seguida da obtenção do número do Registro Geral (RG) 

ou o Cadastro de Pessoa Física (CPF), para dar-se veracidade a sua execução, 

no ano de 2017, foi realizado ações para ofertar ao agricultor familiar à 

operacionalização de maquinários agrícolas em 53 Comunidades, no qual 691 

pessoas foram beneficiadas e 2.119 áreas agricultáveis, proferindo quem em 

2018 foram 61 Comunidades e 956 pessoas beneficiadas, totalizando 368 áreas 

agricultáveis. Oportunamente, apresentou relatório de descrição do quantitativo 

total de Maquinários e Implementos Agrícolas, alguns de patrimônio municipal e 
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outros conveniados, esclarecendo que de acordo aos dados da SEDAP, ainda 

há um trator agrícola conseguido através de convenio que está desaparecido, o 

qual segue sob investigação da justiça. Ressaltou que, o plano de ação 

apresentou dificuldades de iniciação devido à quantidade de tratores agrícolas e 

redução de implementos, dos três tratores que estavam em campo, dois 

encontram-se inoperantes desde o mês de março por motivos mecânicos e não 

apresentam condições de operação e serviços. Adentrou acerca do Programa 

de Crédito Rural, onde buscaram realizar no período de 2017/2018, um mutirão 

para tentar diminuir o endividamento agrícola do município, saindo de 16 para 

4.8, portanto, está apto a receber crédito rural, através do Norte (FNO), a data 

limite estabelecida agora é 31 de dezembro de 2019, antes era 27 de dezembro 

de 2018. Falando acerca da Feira do Produtor, realiza- se mensalmente no 

espaço aberto da feira municipal, com a participação de agricultores de cinco 

comunidades do Município de Augusto Corrêa, colaborando com este programa, 

temos o Programa de Aquisição de Alimento (PAA) realizado junto a Secretaria 

de Ação e Promoção Social. Discorreu ainda acerca da Identidade Geográfica 

da Farinha (IG), que é um produto regional onde os municípios que estão na 

delimitação geográfica e que terão que fazer a certificação de indicação de 

procedência são: Augusto Corrêa, Bragança, Viseu e Santa Luzia do Pará, 

ponderando que todos os produtos incluídos nessa grande área poderão se 

beneficiar com essa certificação. Além disso, em 2018 foi realizado o Programa 

de Distribuição de Insumos Agrícolas, essa partilha é gratuita aos produtores 

rurais, totalizando 80.000,00 mil mudas de manivas-sementes, nas comunidades 

Soledade I e II, realizando a segunda de manivas-sementes da Cultivar BRS 

Poti para um grupo de 10 agricultores familiares e 31.000,00 mil, para a 

Comunidade de Maranhãozinho, atendendo 15 agricultores com o produto. Fez-

se também a entrega de 04 (quatro) Kits de Casa de Farinha para as 

comunidades de Boa Fé, Aturiaí, Livramento e Santa Maria do Açaizal. Bem 

como, houve a implantação de Bibliotecas Rurais do Programa Arca das Letras 

em comunidades rurais como: Aturiaí, Vila Nova, Anoirá, Travessa do Dez, 

Buçuzinho e Araí. Em fim, sublimou que a supracitada secretaria, promove 

cursos de qualificação profissional no município em parceria com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Passando para o Grande 

Expediente o Sr. Presidente franqueou a palavra aos Sres. Vereadores, fez uso 

da palavra o Sr. Ver. Antônio Maria Rabelo Marques, que saudando os Sres. 

Vereadores em nome do Sr. Presidente, agradeceu ao Secretário de Agricultura 

pela explanação prestada. Reportou-se ao mesmo, desejando saber quais 

cronogramas de trabalho à citada secretaria tem para este ano para melhorar a 

agricultura no município, uma vez que, grandes são os prejuízos causados pelas 

fortes chuvas. Em resposta disse que, essa secretaria tem uma estatística onde 

pontua que 80% do plantio de mandiocas foram perdidas por conta das chuvas, 
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que inclusive esteve na SEDAP em busca de conseguir o óleo para ajudar os 

agricultores que tiveram suas terras afetadas. Retomando a palavra, o Ver. 

perguntou se há algum projeto que possibilite uma pequena safra, como o 

plantio de melancia. Disse o secretário que o plantio de melancia é uma boa 

opção, pois, um hectare de melancia daria bons lucros. Insinuou o Vereador a 

viabilidade de uma audiência com o Secretário de Estado, na tentativa de 

angariar recursos para ajudar o agricultor. O Secretário frisou que está 

buscando concretizar essa sugestão. Enfim, salientou o Vereador que o 

momento é de unir forças para mudar esse quadro. Seguindo, fez uso da 

palavra o Sr. Ver. José Benedito G. Fernandes, que cumprimentando os Sres. 

Vereadores e demais presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno, 

bem como, a importante explanação feita pelo Secretário de Agricultura. 

Lembrou-se da época em que esteve como Secretário de Agricultura neste 

município, frisou que o referido prédio estava em total funcionamento e havia 

quatro tratores agrícolas, dito isso, solicitou esclarecimentos sobre um trator 

7630, que deixou naquele prédio, tanto quanto ao trator que foi vendido para o 

município de Castanhal. Esclareceu o Secretário que havia dois tratores 7630, o 

que foi buscar em Castanhal e o outro que encontrou sem o motor e sem os 

pneus. Tecendo comentários acerca da Feira do Agricultor Familiar, perguntou 

qual projeto a Secretaria tem para desenvolver ainda mais nesse aspecto, 

proferindo a necessidade de um apoio maior por parte do Poder Público aos 

pequenos agricultores. Declarou o secretário que a citada feira acontece, 

embora existam algumas dificuldades, mas os agricultores estão vendendo seus 

produtos, contudo, busca melhorar nesse âmbito através de financiamentos 

bancários. O Ver. solicitou esclarecimentos a respeito do Programa de Aquisição 

de Alimento, pois, não tendo mais verbas para este município, requer saber 

quantos agricultores foram atendidos em 2017/2018, bem como, aos tratores 

que estão no terreno de propriedade do supracitado Secretário. Em resposta, 

disse que foram atendidos 45 agricultores de 4 comunidades (Porto Velho, 

Monte Alegre I e II, Emboraizinho e Trevinho), relatou ainda que mesmo tendo 

vigia, não é seguro manter os maquinários naquele local, asseverando que, 

assim que construído um ambiente adequado serão enviados aos terrenos da 

secretaria. Dando seguimento a sessão, ocupou a tribuna o Sr. Ver. José 

Carlos Amorim da Costa, que saudando a todos, agradeceu a Deus por mais 

uma sessão. Gratulou- se com o Governo Municipal que através da Secretaria 

de Obras, realizou serviços para melhorar o trafego na PA/462, sublimando que 

ainda falta resolver um trecho na Vila de Porto do Campo, dando acesso a essa 

PA, bem como, há uma tubulação na Vila de Araí. Direcionando-se ao 

Secretário, perguntou se na Secretaria de Agricultura tem trator para quebrar 

terra, professou que esteve na Comunidade do Ipixuna e através de um morador 

teve conhecimento de que foi o mesmo quem fez o levantamento do serviço de 
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quebrar terra, imediatamente o secretário respondeu que sim. Efetuando 

felicitações ao Secretário, perguntou qual ano o mesmo deixou a Secretaria de 

Agricultura, seguidamente, respondeu que fora em 2006, lembrou- se o Ver. que 

naquela época o Município era referência no Feijão Caupí, reconhece que o 

mesmo foi um excelente Secretário de Agricultura, perguntou ao assumir 

novamente essa pasta em 2017, quais os motivos existentes que o impede de 

desenvolver novamente um trabalho de qualidade igual daquela época. Em 

resposta, disse que naquela época havia vários projetos dos Governos Federal e 

Estadual, voltados à agricultura e que atualmente não tem mais. Enfim, o Edil 

manifestou-se a disposição para buscar recursos em benefício da agricultura. 

Usando a palavra no Grande Expediente a Sra. Verª. Lilian Reis Padilha, que 

cumprimentando os presentes, agradeceu a Deus pelo dom da vida. Reportou-

se acerca da falta de aula na comunidade de Vila Nova, em circunstancias da 

situação precária das vicinais, reivindicou providencias por parte da Secretaria 

de Obras para melhorar essas estradas, visando desta forma o retorno das 

aulas. Ressaltou que a agricultura familiar tem uma porcentagem de 30% na 

merenda escolar, discorreu da visita que realizou ao Conselho da Merenda 

Escolar e pôde observar que essa porcentagem não está sendo distribuída, dito 

isso, gostaria de saber se a Secretaria de Agricultura tem conhecimento sobre 

essa questão, além disso, as poupas de frutas entre outros alimentos não são 

extraídos deste Município. Falando a respeito das Associações Agrícolas, requer 

saber se estas estão regularizadas e quantas são. Acerca dos tratores, solicita 

saber se há um cronograma para os agricultores saber quando poderão utilizar-

se do maquinário. Em relação ao Engenheiro Agrônomo, quantos há neste 

município, proferindo que este poderia ajudar a referida área. Quanto a Feira do 

Agricultou, sugeriu fechar o local utilizado pelos produtores no dia em estiverem 

vendendo seus produtos, já que é mensalmente, asseverando ainda que por ser 

localizado próximo ao ponto de moto taxistas atrapalham na execução das 

vendas. Na oportunidade, também sugeriu a formação de um Departamento da 

Pesca, cursos de educação financeira e ações voltadas para as frutas típicas 

regionais. Por fim, agradeceu a presença do referido secretário. Em respostas 

as eventuais perguntas, disse que com relação à merenda escolar, a 

supracitada secretaria não faz parte do conselho, mas que, buscará informações 

sobre essa questão, proferindo disse que, no Município há 56 Associações, 

destas apenas 04 estão regularizadas. Enquanto ao uso dos tratores, as 

lideranças comunitárias formulam uma lista que é enviada para a secretaria, 

sendo avisados posteriormente. Informou ainda que na Secretaria contam com 

três engenheiros agrônomos e frisou que levará ao conhecimento do Sr. Prefeito 

a sugestão de fechar o espaço da Feira Municipal utilizados pelos produtores 

rurais, no dia da Feira do Agricultor, além de averiguar a questão das frutas 

típicas. Continuando, fez uso da palavra o Edil Messias Gama Amorim, que 
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cumprimentando os Sres. Vereadores e demais presentes, agradeceu a Deus 

pelo momento propicio. Iniciou o seu pronunciamento adentrando acerca da 

trafegabilidade na PA/462, discorrendo que está melhorando, pois, grande é a 

preocupação do Governo Municipal para com a citada estrada. Solidarizou-se 

com os agricultores que tiveram suas terras devastadas causadas pelas 

intemperas naturais, aduzindo que para a agricultura acredita em dias melhores, 

através do empenho e dedicação do Secretário de Agricultura e demais 

representantes do povo. Na sequência, ocupou a tribuna o Sr. Ver. Miguel 

Ivonaldo F. Barreto, que ao saudar os presentes, agradeceu a presença do 

Secretário de Agricultura, lembrando que o município concentra- se sua maior 

parte da população na Zona Rural, e que já teve uma produção significativa 

quando os Governos Estadual e Federal tinham programas voltados ao 

agricultor. Tecendo alguns comentários atinentes a esse tema, manifesta- se 

contra os cortes de investimentos nas áreas da saúde e educação, salienta que 

a agricultura é tão importante quanto às demais áreas, porque um País que não 

produz uma alimentação saudável, não tem saúde de qualidade. Vale ressaltar 

que, neste momento a prioridade deste governo é salvar a agricultura, recuperar 

as estradas e pontes e também regularizar o funcionamento da educação. No 

ensejo, sublimou que existem governos simpáticos e governos responsáveis, é 

importante diferenciá-los, pois quando passa por um governo simpático este 

agrada a todos, porém, deixa o bem público funcionar com dificuldades, ao optar 

por um governo que prioriza a seriedade e a regularidade fiscal, este faz o 

município ficar apto a celebrar convênios e faz o município ter hoje nove 

tratores, entre outras benfeitorias, todavia, são resultados que acontecem que 

muitas das vezes a população não reconhece. Enfim, manifesta preocupação 

com relação ao resultado da produção agrícola neste ano. Usando a palavra o 

Sr. Ver. Sebastião Siqueira Quadros, que congratulando- se com as pessoas 

presentes. Direcionou- se ao Secretário de Agricultura, perguntou se são nove 

tratores novos ou nove tratores usados. Responde o citado secretário que sete 

tratores foram conquistados nesta gestão e dois eram da prefeitura. 

Parabenizou-o pela atitude em guardá-los em seu terreno no intuito de protegê-

los. Almejou saber, se a referida secretaria tem algum projeto voltado à 

construção de um galpão para guardar os restos de tratores agrícolas. Em 

resposta, disse o secretário que sua preocupação maior é com os tratores 

novos, uma vez que, grande parte das carcaças foi levada e asseverou que há 

um projeto sim, apenas aguardam recursos para consolida-lo brevemente. 

Solicitou esclarecimentos acerca do Curso para Tratorista, perguntando em que 

localidade do município irá acontecer. Discorreu o secretário que este curso será 

realizado nos dias 17 a 21 do mês de junho, na Comunidade de Vila Nova, que 

inclusive para essa Comunidade terá duas ações de saúde através do SENAR, 

datado para o dia 14 do mês de junho, além de quatro cursos, lembrou- se ainda 
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que no dia 28 de julho será comemorado o dia do Agricultor, assim como, a 1ª 

Festa do Produtor Rural de Augusto Corrêa. Comentou ainda, acerca das 

dificuldades dos agricultores que tiveram seus plantios devastados neste 

período invernoso. Encerra, solicitando o envio de um ofício ao Secretário de 

Obras, solicitando providenciais quanto uma cratera formada no trecho de 

acesso a Vila do Itapixuna, assim como, melhorias aos ramais de difícil acesso. 

De posse da palavra o Sr. Presidente, Ver. Niaris Nogueira Ferreira, que 

cumprimentando os Sres. Vereadores e demais presentes, agradeceu a 

presença do Secretário de Obras, imediatamente perguntando quantos tratores 

tem para quebrar terra, bem como, solicitou saber sobre o agendamento da 

mecanização agrícola. Seguidamente, respondeu o secretário que há dois 

tratores e que os agendamentos são de responsabilidades dos representantes 

do Executivo na comunidade, sendo que, aqueles que por ventura não forem 

atendidos poderá recorrer na Secretaria de Agricultura. Na oportunidade, 

esclareceu que em virtudes de seu pronunciamento realizado na sessão anterior 

com relação à Lei Municipal nº1.883, que corresponde ao RJU, declarou que a 

Lei da Eleição Direta de Gestores e Vice Gestores é a Lei n°1.882/2015, a qual 

concede dois anos de gestão escolar aos mesmos. Falando sobre a Agricultura 

Familiar, disse que os 30% da merenda escolar não é deste Município e sim, de 

outro município, pontuou que esteve em visita ao Conselho da Merenda Escolar, 

sobretudo, fiscalização a Associação na Vila de Araí, disse que a citada 

associação cedeu o nome ao Sr. Matias, para que este fornecesse o alimento 

escolar, ou seja, o mesmo busca alimentos de outro município e repassa para a 

escola, o que simboliza a essa associação receber dez% a mais, entretanto, 

sugeriu a criação de um projeto que possa ajudar o pequeno agricultor, frisando 

que levará esses fatos ao conhecimento do Ministério Público para as 

providencias cabíveis. Discorreu acerca da visita que fez a Secretaria de 

Segurança do Estado, juntamente com os Edis Francisco Valécio, Jamerson 

William, Carlos melo, José Benedito, Lilian Reis e Glaucia Sério, questionando a 

respeito da falta da segurança pública neste município, solicitou na ocasião o 

retorno das Motos de Patrulhamento, que muito auxiliava na segurança. Ultimou, 

perguntando ao Secretário a possibilidade de uma parceria com os empresários 

de Bragança para que a farinha que é produzida neste município possa ser 

vendida nos comércios locais. Em resposta, disse o Secretário que conhece os 

atravessadores, e que poderá entrar em contato com os mesmos, uma vez que, 

quando a nota fiscal é retirada marca- se a origem do produto e gera o ICMS 

para este Município, mas que, é importante ter uma parceria com a Prefeitura 

Municipal, enfim, agradeceu pela oportunidade, manifestando-se a disposição 

dos Edis. Não tendo mais nada a ser tratado o Sr. Presidente encerrou a 

presente sessão marcando a próxima para o dia 28 do corrente mês. Sala das 

sessões do Plenário Domingos Nivaldo Lima, em 21 de maio de 2019.  


