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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO SEMESTRE DO 

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

VINTE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.  

 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, à hora regimental reuniram-se no Plenário 

da Câmara Municipal de Altamira, sob a Presidência do vereador Dr. Loredan de Andrade Mello, os 

senhores vereadores: Raimundo Sousa Aguiar, Waldecir Aranha Maia Júnior, Isaac Costa da 

Silva, Aldo Boaventura, Dr. Edvam Duarte dos Santos, Maria do Socorro Rodrigues do Carmo e 

Victor Conde de Oliveira. Em seguida o senhor Presidente convidou todos a ficarem de pé para 

entoarem o Hino do Estado do Pará. Em seguida 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. Mandando justificar a ausência dos vereadores: João Roberto Mendes, 

(zona rural/ramal da Floresta), Francisco de Assis Cunha (zona rural), Irenilde Pereira Gomes, 

(zona rural), Roni Emerson Heck (viajando/Castelo de Sonhos), João Estevam da Silva (zona 

rural). Estando ausente os vereadores Francisco Marcos Alves do Nascimento e José Reinaldo 

Ferreira. Em seguida o senhor Presidente submeteu para apreciação das senhoras e dos senhores 

vereadores a Ata da Reunião Ordinária realizada no dia treze de outubro do ano de dois mil e vinte. 

Não havendo manifestantes submeteu a mesma para votação. Aprovada a unanimidade. Em seguida 

o senhor Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, facultando a palavra aos oradores 

inscritos. Fazendo uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, após os cumprimentos disse: senhor 

presidente o que me traz nesse momento é para falar sobre as informações omitidas na última semana é 

sobre a mortalidade infantil no município de Altamira, aonde tive acesso as informações que no ano de 

2019 nós tivemos para cada 100 (cem) crianças recém-nascidas 14 (quatorze) morreram. Em 2020 já 

temos alcançado esse índice hoje dia 20 (vinte) de outubro ainda temos mais de 70 (setenta) dias do 

ano, ai eu procurei entender porque presidente, entreguei uma foto para o senhor, também entreguei 

uma foto ao Vice-Presidente dessa Casa para saber o porquê acontece essa alta mortalidade infantil. 

Essa criança que está nessa foto presidente ela tem 07 (sete) meses de idade e nos últimos 30(trinta) 

dias vem ocorrendo esse problema, ela passou pela UPA (Unidade de Pronto Atendimento) foi 

encaminhada para o hospital municipal, hoje ela dar entrada no hospital municipal e amanhã é 

mandada para casa. Quando ela passou 02 (dois) dias em casa o problema retornou isso agora já no 

último sábado já pela sétima vez que aparece esse problema nessa criança. Quando o município não 

cuida de um caso como esse presidente é claro que nós temos uma mortalidade de 14% (quatorze por 

cento) das crianças que nasce nesse município. Eu achei isso um absurdo o alto índice de mortalidade 

mas quando vejo casos como esse que apresentei para vossas excelências, ai sim eu entendo o desleixo 

dessa cidade ao cuidar das nossas crianças, isso é crime o que está acontecendo. Ontem conversando 

com o Diretor do Hospital Municipal para que ele pudesse interferir nesse caso, se for um caso que o 

hospital municipal não tenha esse médico ele que encaminhe essa criança para o hospital regional, a 

criança tem o direito de ser atendido com urgência diante do estatuto da criança e do adolescente. Nós 

não podemos aceitar isso, isso é um dos maiores crimes que acontece nessa cidade. Quando eu subo 

nessa tribuna é para falar o que está acontecendo. Eu vi senhor presidente o diretor do hospital regional 

questionando a pessoa que foi comigo dizendo que nós tínhamos gravado a conversa nós não 

precisamos gravar a conversa jamais eu gravarei uma conversa de uma pessoa para denunciar. Mas eu 

preciso mostrar para esse diretor que ele tinha que ter coerência como eu falei ontem, eu disse você 

encaminha a criança para o regional. Todas as vezes Raimundinho que essa criança entrou no hospital 

a procura de recuperar desse problema nunca foi aplicado um soro nessa criança, nunca foi feito um 
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medicamento. Ontem quando intervi a pessoa que trabalha lá dentro na ação social e o diretor parece 

me que no final da tarde é o que foi me informado que essa criança passou a ter os primeiros 

atendimentos com medicamentos necessários. Peço a vocês e ao senhor que é candidato e que faz parte 

do governo atual senhor Raimundinho e o Presidente dessa Casa que encaminhe requerimento 

solicitando urgência para com o tratamento dessa criança. Se o município não tem o médico com a 

capacidade de fazer essa cirurgia que encaminha para o hospital regional com urgência. Eu não 

concordo que Altamira continue perdendo 14% (quatorze por cento) das crianças recém-nascidas que é 

um índice muito alto, dados oficial não estou aqui inventando números podem entrar na sala do 

hospital onde tive acesso na semana passada está lá no quadro o alto índice de mortalidade 14% 

(quatorze por cento) em 2019, 14% (quatorze por cento) das crianças que nascem aqui em Altamira já 

morreram agoira em 2020, um absurdo para essa cidade que recebe (um milhão de reais) por dia. 

Agradeceu. Em seguida o senhor presidente Dr. Loredan Mello, disse: com relação a esse caso vou 

dar informações também fui procurado eu procurei a diretora da UPA ela me disse que procurasse o 

hospital municipal e assim o fizeram e foram atendidos tentei contato com o Dr. Hudson que é um 

cirurgião geral ele me disse que era o Dr. Cleverson cirurgião que iria atender essa criança. Concordo 

que tem que dar resolutividade é um caso de prolapso retal e geralmente como é criança e tem 

cirurgião pediátrico no hospital regional é um caso que geralmente eles encaminha para o hospital 

regional, mas tem que ter assistência imediata não pode ficar na porta tentado entrar até porque é um 

caso de emergência sangramento, eu tomei conhecimento desse caso e a cena realmente é chocante. 

Em seguida fez uso da palavra a vereadora Socorro do Carmo após os cumprimentos disse: o que me 

traz nessa tribuna hoje é o descaso a desumanização com aquelas pessoas procuram a Secretaria de 

Finança (SEFIN) em frente a Prefeitura fica uma fila é apenas um quadrado aberto para atender 

aquelas pessoas, aonde outros setores a dentro da Prefeitura, isso é um descaso as pessoas vão ali 

procurar seus impostos para pagar. Não sei se vocês perceberam na Rua Otaviano Santos as pessoas na 

fila e realmente somente um quadrado pequeno e se a pessoa tiver a estatura baixa ela não consegue 

resolver seu problema. Então que realmente aquele lugar seja ampliado para que as pessoas sejam 

atendidas de forma humanizada porquê da forma em que estão sendo atendidas pelo amor de Deus 

gente, somos seres humanos e precisamos de atendimento humano, aquelas pessoas estão ali 

procurando pagar seus impostos e são atendidos daquela forma na Secretaria SEFIN. Assim fica meu 

repúdio a Secretaria SEFIN em relação ao atendimento aos usuários que ali procuram. Gostaria de 

falar também sobre a distribuição da merenda escolar que foram feitos kits para a entrega, depois de 

muitas e muitas de vários vereadores falarem sobre a questão dos kits que estavam vencendo como por 

exemplo, estava vencido o óleo, milharia e o feijão que foram entregues conforme fotos nas redes 

sociais pela data presenciamos o vencimento e foram entregues, isso é uma falta de respeito também 

com os pais dos alunos da rede municipal, esses alimentos ficaram vários meses entregaram 01 (uma) 

vez e agora por muitas  pessoas reclamarem principalmente alguns vereadores da oposição reclamarem 

com m relação aos kits foram entregues dessa forma vem sendo entregues as famílias que estão 

precisando  mas não vencido. Então fica meu repúdio também a Secretaria de Educação por não 

valorizar o ser humano no momento de pandemia que era para ter sido entregues e não armazenado 

para vencer. Isso também é um descaso com a população com os alunos e com as mães dos alunos do 

município de Altamira. Falar também aqui solicitamos vários atendimentos de saúde na zona rural e 

como está próximo a eleição graças a Deus foi feito na Princesa do Xingu, agora vai ter vários 

atendimentos de saúde porque está próximo do período eleitoral. Então nossas solicitações essa foi 

atendida, outras pessoas também solicitaram e foi atendida na Princesa do Xingu um comando, 

esperamos que não seja somente em época de política, como assim o 23 Vale Piauiense necessita 

muito desse atendimento. Tivemos uma reunião ampliada, ouvimos os moradores aonde tem situações 
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crônicas também nas questões da água, infra estrutura que somente foram asfaltadas 02 (duas) ruas. 

São várias situações no campo não tem iluminação não tem estrutura, enfim falta muitas coisas que vai 

ficar para o próximo gestor com certeza. Parabenizo todos os profissionais de saúde, em especial da 

Vale Piauiense. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Victor Conde, após os 

cumprimentos disse:  hoje quero iniciar meu discurso nós teremos uma pauta voltada ao distrito que 

fica há 1.300 (mil e quinhentos) quilômetros da nossa sede que é Vila Cabocla e Vila Canopus, temos 

lá um distrito que necessita de algumas intervenções. Algumas lideranças vieram até a mim pedindo 

apoio para que conseguíssemos a implantação de 01 (uma) escola de ensino médio para que assim 

consigamos atender melhor a juventude, onde foi informado que a escola de ensino médio mais 

próxima fica a 250 (duzentos e cinquenta) quilômetros. Então o aluno que quer continuar seus estudos 

ele não tem no distrito essa oportunidade. E também a questão do posto de saúde que uma Unidade 

Básica de Saúde na Vila Cabocla, tendo em vista que hoje é utilizado uma área alugada com espaço 

pequeno que não consegue prestar serviço de boa qualidade para a população. Então faço um pedido a 

todos os pares que possamos aprovar a unanimidade esse pedido e que o Executivo dentre as obras 

emergenciais consiga implantar esse posto de saúde d forma mais ampla e quem sabe até iniciar os 

estudos para a construção desse espaço. Ao Governador do Estado nós estaremos usando nossas 

parcerias políticas na Assembleia Legislativa para que consiga implantar o ensino médio naquela 

localidade e assim a gente consiga dar oportunidade aos alunos da Vila Canopus e Vila Cabocla para 

assim eles conseguirem estuda da melhor forma possível. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Isaac Costa, após os cumprimentos disse: hoje estou dando entrada em uma indicação 

porquê de brasil a fora a prestação de serviço do Governo Federal, a maioria 100% (cem) por cento são 

terceirizados. Como o concurso está sendo realizado encerrando se no próximo domingo e não tendo 

concurso para serviços gerais, gari e vigilantes. Então hoje apresento esse pedido e peço a cada dos 

nobres pares apoio, onde estou solicitando ao Domingos Juvenil – Prefeito Municipal que envie para 

essa Casa de Leis um projeto para que se faça um pregão ou uma licitação para que a empresa que 

ganhar essa concorrência que de imediatamente efetive essas pessoas que estão há anos trabalhando no 

nosso município, as pessoas eu trabalham nos serviços acima citados, para que quando essas pessoas 

que fizeram o concurso forem chamados que daqui para lá esses servidores que estão na ativa sejam 

efetivados, para que eles possam de fato facilitar também a vida deles para quando for se aposentar 

tenham direito que todo trabalhador tem de carteira assinada porque eles já vem muitos e muitos anos 

trabalhando em nosso município. Então peço apoio para aprovação desse pedido. Agradeceu. Em 

seguida fez uso da palavra o vereador Maia Júnior, após os cumprimentos disse: relatar um pouco 

sobre minhas visitas realizadas nos bairros Jardim Independente I, Jardim Independente II e Jardim 

Oriente, onde os mesmos estão recebendo infraestrutura com blokreteamento, inclusive o bairro Jardim 

Independente II tem vários pedidos do vereador Isaac e algumas foram atendidas, estamos 

acompanhando os serviços realizados pela Prefeitura. Visitei também a construção da USB (Unidade 

de Saúde Básica) dos Quatro Bocas, a Prefeitura se comprometeu de concluir até o mês de dezembro   

que é emenda impositivas do vereadores que foi atendida assim ajudara a saúde da vida do produtor. 

Também é importante dar entrada nessa Casa de Leis um projeto para que a Prefeitura independente da 

gestão que faça a divulgação necessária do Novembro Azul que está chegando que é relacionada ao 

câncer de prosta, assim como a Secretaria de Saúde tem a obrigação além de fazer a divulgação e a 

prevenção da conscientização da população do Setembro Amarelo que é o sobre o suicídio, do Outubro 

Rosa que é sobre o câncer de mama e Novembro Azul que é sobre o câncer de prosta. Então a 

Secretaria de Saúde tem a obrigação de cuidar da saúde da população de Altamira. Então vou estar 

dando entrada nesse Projeto de Lei para que seja obrigado fazer essa divulgação independente da 

gestão. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Raimundinho Aguiar, após os 
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cumprimentos disse: senhor presidente peço que seja enviada moção de aplausos a Secretaria 

Municipal de Educação para que todos os profissionais da educação se sintam agraciados, nossos 

professores merecem destaque pelo trabalho de grande relevância realizada com amor e dedicação 

educando a todos. Parabenizo todos os médicos em nome do Presidente dessa Casa de Leis Dr. 

Loredan Mello, que também é médico. Quero informar que de acordo com o Orçamento de 2021 

salário mínimo proposto pelo Governo Federal é de 1.060,00 (mil e sessenta reais) o novo valor 

representa o valor de 22 (vinte e dois reais) em relação ao salário mínimo atual que é de 1.045,00 (mil 

e quarenta e cinco reais). Caso seja aprovado pelo Congresso o reajuste salaria já começará a valer em 

janeiro/2021. Meus amigos temos que nos unirmos para obtermos as políticas públicas de geração de 

emprego para que os nossos cidadãos possa levar o pão para a mesa de sua família, uma vez que a cada 

dia as coisas estão mais caro. Peço apoio para aprovação da indicação de nº 3582. Agradeceu. Não 

havendo mais manifestantes, o senhor presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando ao 

vereador Maia Júnior que faça a leitura das matérias. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  

Indicação n.º 3598/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar, que sugere ao Excelentíssimo 

Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria Competente, que realize 

asfaltamento, linha d`água, calçada e meio fio, na Rua Acesso 01 na entrada do RUC Laranjeiras, pela 

Avenida João Paulo II - Estrada do aeroporto.  Indicação n.º 3590/2020, de iniciativa do vereador Maia 

Júnior, que sugere ao Excelentíssimo Senhor - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria 

Competente, a recuperação e revitalização da ciclovia da Avenida Papa João Paulo Indicações, sentido 

aeroporto.  Indicação n.º 3591/2020, de iniciativa do vereador Maia Júnior, que sugere ao 

Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria de 

Integração Social (SEMIS), fazer um estudo para criar um Projeto “Juventude e Experiência” com 

cursos de qualificação pessoal onde os idosos socializarão seus conhecimentos com os mais jovens.  

Indicação n.º 3581/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa da Silva, que sugere ao Excelentíssimo 

Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria Competente, Construir um 

trapiche com área de lazer, na antiga rua da peixaria, sentido Conjunto Alberto Soares.  Indicação n.º 

3582/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa da Silva, que sugere ao Excelentíssimo Senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria Competente, realizar asfaltamento 

ou blokreteamento e linha d`água, nas ruas Júlio Marques, Raimundo Lobato e João Vilena no bairro 

Ibiza.  Indicação n.º 3583/2020, de iniciativa do vereador Isaac Costa da Silva, que sugere ao 

Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, Que determine a Secretaria 

Competente, realizar asfaltamento ou blokreteamento e linha d`água, nas ruas Floresta e Ozorio, no 

bairro São Domingos. Indicação n.º 3594/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao 

Excelentíssimo Senhor r Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

Disponibilizar sinal de WIFI na Praça do Mirante localizada no bairro de Brasília e que nos pontos 

existentes na mesma sejam utilizados por empresários locais que queiram seus restaurantes.  Indicação 

n.º 3595/2020, de iniciativa do vereador João Roberto, que sugere ao Excelentíssimo Senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que proceda com a limpeza 

na Praça Pública Ulysses Guimarães localizada entre a Avenida Tancredo Neves e Via Oeste, no 

bairros Jardim Independente II.  Indicação n.º 3592/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes, 

que sugere ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, Fazer a revisão na libação de água domiciliar na Comunidade Princesa do Xingu. 

Indicação n.º 3580/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao Excelentíssimo Senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, mobilize junto ao Governador Estadual e Federal no sentido 

que seja implementado um Banco de Leite Materno em Altamira. Indicação n.º 3599/2020, de 

iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
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Pará, Helder Barbalho, que providencie a construção de uma Escola de Ensino Médio em Vila 

Canopus. Indicação n.º 3600/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde, que sugere ao 

Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, que 

providencie a construção de um a Unidade Básica de Saúde na Vila Cabocla. Indicação n.º 3584/2020, 

de iniciativa do vereador João Estevam da Silva Neto, que sugere ao Excelentíssimo Senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a recuperação das vicinais próximo ao 

lote do Senhor Jonas, no travessão do Babaquara na Gleba Assurini. Indicação n.º 3585/2020, de 

iniciativa do vereador João Estevam da Silva Neto, que sugere ao Excelentíssimo Senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a construção de uma Quadra de Esporte 

na Escola EMEIF São Benedito no Travessão do Espelho no Assurini. Indicação n.º 3586/2020, de 

iniciativa do vereador João Estevam da Silva Neto, que sugere ao Excelentíssimo Senhor Domingos 

Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a construção de uma Quadra de Esporte 

na Escola EMEIF Cajueiro no Assurini. Indicação n.º 3588/2020, de iniciativa do vereador Assis 

Cunha, que sugere ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da 

Secretaria competente, Interceder junto ao Ministério das Comunicações ANATEL, a liberação de 

recursos para a ampliação do serviço telefonia móvel (celular) na Agrovila Vale Piauiense KM 23 

sentido Altamira/Brasil Novo. Indicação n.º 3589/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que 

sugere ao Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria 

competente, realizar serviço de caçada cidadã com arborização na Rodovia Magalhães Barata até o 

Loteamento Viena. Indicação n.º 3596/2020, de iniciativa do vereador Assis Cunha, que sugere ao 

Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, 

substituir 6 (seis) postes de madeira por postes de concretos e 1 (um) transformador na Alameda das 

Chácaras próximo ao sitio do Idoso Vera Lucia no Loteamento São Francisco. Indicação n.º 

3587/2020, de iniciativa do vereador José Reinaldo Ferreira, que sugere ao Excelentíssimo Senhor 

Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria competente, a manutenção da Via 

Pública com infraestrutura adequada na Rua Treze de Maio no bairro Premem em frente à casa da 

Cultura. Indicação n.º 3597/2020, de iniciativa do vereador Roni Emerson Heck, que sugere ao 

Excelentíssimo Senhor Domingos Juvenil - Prefeito Municipal, através da Secretaria de Saúde 

Municipal, que realize LIVE nas redes sociais abordando o tema OUTUBRO ROSA. Em seguida ao 

senhor presidente solicitou ao vereador Maia Júnior que fizesse a verificação de quórum. Havendo 

número legal, consultou ao Soberano Plenário para saber se algum vereador queria colocar em 

destaque em alguma matéria. Não havendo manifestantes, submeteu para VOTAÇÃO:  Indicação n.º 

3598/2020, de iniciativa do vereador Raimundinho Aguiar. Indicação n.º 3590 e 3591/2020, de 

iniciativa do vereador Maia Júnior. Indicação n.º 3581, 3582 e 3583/2020, de iniciativa do vereador 

Isaac Costa da Silva. Indicação n.º 3594 e 3595/2020, de iniciativa do vereador João Roberto. 

Indicação n.º 3592/2020, de iniciativa da vereadora Irenilde Gomes.  Indicação n.º 3580, 3599 e 

3600/2020, de iniciativa do vereador Victor Conde. Indicação n.º 3584, 3585 e 3586/2020, de 

iniciativa do vereador João Estevam da Silva Neto. Indicação n.º 3588, 3589 e 3590/2020, de iniciativa 

do vereador Assis Cunha. Indicação n.º 3587/2020, de iniciativa do vereador José Reinaldo Ferreira.  

Indicação n.º 3597/2020, de iniciativa do vereador Roni Emerson Heck. 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 o vereador Dr. Edvam Duarte após os cumprimentos disse: com relação ao que o nobre 

vereador Aldo falou sobre a mortalidade infantil, são reais chega a ser doído para quem trabalha na 

área da saúde, mas esses 14% (quatorze por cento) que foi falado é 14 (quatorze) mortes para 1.000 

(mil) nascidos. Normalmente esses dados são dados para cada 1.000 (mil) nascido vivo para cada 
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1.000 (mil) habitantes. Agradeceu. Em seguida fez uso da palavra o vereador Aldo Boaventura, após 

os cumprimentos disse:  o que me traz mais uma vez aqui à discussão primeiro assunto, estive 

visitando vários bairros um dos assuntos mais gritantes é o abastecimento de água. Passados vários 

anos que essa Casa aprovou o nome de COSALT aonde iria gerência o abastecimento de água, eu vejo 

uma grande fragilidade ainda nessa gerência foto estes vou citar aqui na Rua Pedro Gomes com a Rua 

Magalhães Barata há um mês atrás surgiu um vazamento e a Prefeitura ficou ali três dias tentando 

sanar o problema. E passando por lá ontem vi que está virando um atoleiro em pleno centro da cidade, 

mostra que a COSALT ela não tem funcionário capacitado para fazer os reparos que vem ocorrendo. 

Vi também inúmeros vazamentos em outras ruas da cidade e assim falta água nas torneiras das 

residências, aonde todos reclamam que é um grande problema em Altamira e que já vem se arrastando 

anos após anos. Espero que no futuro possamos ter uma COSALT com mais eficiência e se o fato 

dessas canalizações for fracas e mal construídas for culpa da Norte Energia que a mesma assuma sua 

responsabilidade porque ela tem até o ano de 2035 o dever de fazer essa recuperação. O segundo 

assunto ouvi vossa excelência falar sobre o aumento do salário para 2021 de (vinte e dois reais) é claro 

que é vergonhoso e grande descaso com a classe mais carente e menos qualificada, inclusive os garis 

de Altamira ganham muito pouco também porque quere talvez dizer que eles tem menos qualificação, 

sendo que eles fazem um trabalho de muita importância. Mas essa Casa de Leis quando vossa 

excelência se referiu ao aumento em 2017 o governo cometeu o maior absurdo no município, o 

Executivo enviou um Projeto de Lei pedindo que a Câmara aprovasse a extinção da Secretaria de 

Agricultura, ora se o agricultor não tem assistência ele não tem o devido cuidado do município e do 

estado é claro que os filhos dos agricultores vão embora, ficando lá só as pessoas de mais idade, 

cansadas e que  quando elas se aposentam elas esperam os dias passarem para que Deus os leve assim 

será para todos. Agricultura gente nesse momento político ainda não é lembrado e quando se lembra a 

educação, saúde e lazer a agricultura também tem que ser falado todos os itens são interessantes deve 

ser cuidado com carinho. Mas o nosso produtor rural ele tem que ser visto de outra forma porque nós 

colocamos no mínimo três vezes por dia o alimento. Nós não podemos continuar tratando os 

produtores de alimentos como analfabetos e como ninguém. O município de Altamira no próximo ano 

voltar a ter uma secretaria de agricultura e ter um orçamento suficiente pra fazer com que esse produtor 

produza alimentos. Eu tenho falado já há mais de 03 (três) meses o brasil ele entra na previsão de um 

colapso alimentar, a falta de alimentos e a falta de dinheiro. O produtor rural vem enfrentando com 

amargas multas em prol da sociedade. Agradeceu. Em seguida o vereador Raimundinho Aguiar, após 

os cumprimentos disse: dizer que é uma preocupação com a falta de incentivo do governo federal que 

não resolve os problemas agrários realmente tem toda razão os trabalhadores são tratados como 

bandidos. Então isso é falta de investimento do governo federal na nossa região e em todo brasil, 

porque tudo que consumimos é comprado, antes tínhamos a CIBRAZÉM, tínhamos incentivo do 

governo federal para trabalharmos para que pudéssemos ter uma agricultura forte e hoje vemos só o 

que está mantendo nossa população é a agropecuária, o cacau, como por exemplo, o arroz, feijão o 

milho vem de fora de fora todo o produto da agricultura vem de fora, não é por falta de incentivo do 

governo municipal, para resolve essa situação tão calamitosa como essa tem que ser o governo federal 

dar incentivo para que o agricultor rural possa fazer sua agricultura e também resolver os problemas 

fundiários. Agradeceu. Não havendo mais manifestantes, o senhor presidente agradeceu a presença das 

senhoras e dos senhores vereadores, da imprensa e do povo em geral e em nome de Deus encerrou a 

Reunião. Mandando lavra a presente Ata que após aprovada será assinada. Salão Plenário da Câmara 

Municipal de Altamira, aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.  
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