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E s t a d o  d o   P a r á. 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM 

Poder Legislativo 
CNPJ 04.807.294/0001-19 

 
Ata da Sessão Ordinária da Décima Nona (19ª) Legislatura 

da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, realizada 

no dia 05 de abril de 2017, nesta Cidade, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil. 

 Aos cinco (05) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (2017) na Sala das Sessões do prédio da 

Câmara Municipal de São Domingos do Capim, localizado à Avenida Doutor Lauro Sodré, número trinta, 

às nove horas, reuniram-se os Senhores Vereadores em Sessão Ordinária. Inicialmente o Senhor 

Presidente solicitou ao 1º Secretário para fazer a chamada nominal dos Senhores Vereadores para 

verificação de quórum, constando a presença de: ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL – Presidente, 

REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA – Vice-Presidente, ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO 

BATISTA – 1° Secretário, DAVI LOPES – 2º Secretário, NAZARENO TRINDADE DE CRISTO, OSNI DE 

JESUS DA SILVA OLIVEIRA, PAULO ALBINO MOREIRA, PEDRO OLIVEIRA DA SILVA e 

SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES. Havendo número regimental o Senhor Presidente sob a 

proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da Sessão e solicitou ao Senhor 1º Secretário para fazer à 

leitura da Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 29 de março de 2017, que foi lida, votada  aprovada 

por todos os vereadores presentes. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos 

EXPEDIENTES descritos a seguir: Ofício n° 035/2017 da CONAM Transportes e Navegações, que 

informa a nova tabela de preços da travessia da balsa de São Domingos do Capim. Foram concedidos 

cinco minutos para comentários sobre os expedientes em pauta. Não havendo comentários passou-se 

para a ORDEM DO DIA quando foram apreciados os seguintes documentos: Requerimento n° 027/2017, 

de autoria do vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES, cujo teor requer ao Exm°. 

Prefeito Municipal a construção da Escola Municipal São Raimundo na Comunidade Sagrada Família na 

região do São Lopes.  Requerimento n° 028/2017, do mesmo autor , cujo teor requer ao Exm°. Prefeito 

Municipal a construção da Escola Municipal Santa Terezinha no Igarapé Tauari. Requerimento n° 

029/2017 de autoria do vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA cuja finalidade é requerer a 

REDECELPA a implantação do sistema de energia elétrica do Programa Luz Para Todos na Comunidade 

Baixo Palheta. Requerimento n° 030/2017, do mesmo autor, cuja finalidade é requerer a REDECELPA a 

implantação do Sistema de energia elétrica do Programa Luz Para Todos na Comunidade Rancho Fundo. 

Requerimento n° 031/2017 de iniciativa do vereador PAULO ALBINO MOREIRA, que solicita que seja 

enviado veemente apelo ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente a colocação de 

placas com a indicação das ruas, travessas, avenidas e passagens e que as repartições públicas 

principalmente as municipais comecem a atualizar os novos endereços.  Requerimento n° 032/2017  do 

mesmo autor, cujo teor requer ao Exm° Prefeito Municipal a colocação de lixeiras em pontos estratégicos 

de nossa Cidade. Requerimento n° 033/2017 de iniciativa do vereador ANTONIO SERGIO DO 

NASCIMENTO BATISTA que requer que seja oficializado ao Senhor Pedro Moraes, Sócio Proprietário 

da CONAM TRANSPORTES E NAVEGAÇÕES, que dentro da legalidade possa rever o aumento das 

tarifas que levaram o reajuste das travessias de balsa de nossa cidade, cujo mesmo, não seja aplicado à 
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categoria dos taxistas.  Requerimento n° 034/2017 de iniciativa do vereador ALOYSIO DE JESUS 

BASTOS AMARAL, cujo teor requer ao Exm° Prefeito Municipal, a construção de uma praça com 

brinquedos no Bairro Perpétuo Socorro. Requerimento n° 035/2017 do mesmo autor, cuja finalidade é 

requerer ao Executivo Municipal a revitalização do muro do Cemitério São Manoel de nossa cidade. 

Requerimento n° 036/2017 do mesmo autor, cuja finalidade é requerer ao Executivo Municipal que tome 

as providências necessárias para a construção de lombadas padronizadas, com sinalização na PA 127 no 

perímetro do bairro da Portelinha. Requerimento n° 037/2017 de autoria do vereador PEDRO OLIVEIRA 

DA SILVA, cujo teor requer ao Prefeito Municipal a aceleração da conclusão da obra da Escola Estadual 

Jonathas Athias da Vila de Perseverança.  As proposições foram colocadas em discussão e votação e 

aprovadas a unanimidade. Ato contínuo passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE e ocupou a Tribuna 

pela ordem de inscrição o vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA que inicialmente saudou todos 

os presentes, em seguida parabenizou os requerimentos apresentados e disse que espera que seja feito 

uma análise dos pedidos mais importantes para que o Prefeito comece a executar. Continuando 

parabenizou a execução do pedido feito através de requerimento do Presidente desta Casa e enfatizou 

que, espera que as proposições dos demais vereadores sejam também executadas. Dando continuando 

falou sobre a obra da Escola Jonathas Athias ressaltando que, a comunidade escolar está sendo 

prejudicada por conta da obra que ainda não foi concluída. Disse que visitou a obra com alguns pais de 

alunos que concordaram que seja dado inicio nas aulas na Escola do jeito que está, haja vista que muitos 

alunos estão se deslocando para outras cidades e só quem perde com isso é o município. Em seguida, 

teceu comentário a respeito da área da agricultura e disse: “as condições dessa área estão precárias, eu 

conversei com o Secretário e ele me mostrou o orçamento e eu acredito que a gente não vai chegar a lugar 

nenhum se nós não reunirmos com o  Secretário e Prefeito para sabermos o que a gente pode fazer, pois 

no mês de maio começa a produção de feijão e se não houver uma parceria do Executivo nós iremos ficar 

para traz na agricultura que é de suma importância para o desenvolvimento do município e se não for 

abuso, eu estou disposto a pagar uma revisão pra uma máquina, entre óleo e filtro hidráulico”, concluiu. 

Ocupou o espaço da Tribuna o vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES que 

primeiramente agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e prosseguiu comentando sobre os seus 

requerimentos e relatou que as escolas da sua região estão completamente sucateadas e segundo ele, não 

se vê um prédio escolar com estrutura de funcionamento e que não sabe o que acontece, porque quando 

se vai um pouco ao lado se observa a diferença entre a estrutura das escolas de Concórdia do Pará e de 

São Domingos do Capim. “A nossa região faz parte do município e precisa ser vista e faço um apelo aos 

vereadores para que possam olhar com cuidado para essa região, porque as dificuldades são em todas as 

regiões, mas lá, tem coisa que a gente nem tem ainda e quero dizer aos vereadores que não entrem lá só 

quando precisem de votos, mas que possam defender os interesses de uma região que eu considero como 

a menos favorecida”, frisou o parlamentar. Dando continuidade parabenizou o Presidente desta Casa por 

ter seu pedido atendido pelo Executivo para aquela região e na oportunidade falou sobre a sua 

insatisfação dizendo que, já fez vários requerimentos e até agora não recebeu nem resposta. Em seguida, 

falou também sobre sua insatisfação a respeito do desconto no salário dos professores que aderiram à 

greve e disse que como vereador exige um esclarecimento sobre o assunto. O parlamentar relatou outra 

insatisfação sua dizendo que, fez questão de manter a sua filha na Escola da sua Comunidade e que 

acompanha o trabalho da professora que tem vinte e sete alunos, sendo que um é especial, com 

multisseriado funcionando com alunos de pré-escolar, sem nenhuma condição da professora lecionar. 

Disse que já deu conhecimento da situação ao Prefeito e a Secretária de Educação e que hoje está 

compartilhando com os vereadores e afirmou que, algumas situações precisam ser revistas. Falou também 
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sobre a falta de merenda escolar, dizendo que, sabe que o município está encontrando dificuldades na 

questão de licitação, mas que não admite uma merenda que foi para a Escola da sua comunidade que não 

durou uma semana. Destacou que, o semestre já começa atrasado e agora por não ter merenda escolar, os 

professores liberam os alunos dez horas da manhã. “Eu como vereador assumir um compromisso em 

palanque e não vou me acovardar agora, a gente tem que cobrar, porque as coisas já estão na hora de 

começar acontecer, a gente entende que no primeiro, no segundo, no terceiro mês é tempo de organização, 

mas nós já estamos no quarto mês, então, eu acho que eu tenho esse dever e vou honrar, porque venho 

acompanhando essa situação de perto, já que sou do interior e tenho uma escola que funciona no quintal 

de casa e sempre que possível eu estou lá vendo as condições de funcionamento”, afirmou. Continuando, 

pediu o apoio de seus pares para que juntos possam fazer com que as coisas se organizem, porque 

segundo ele, todos tem a responsabilidade de defender cada eleitor e que está pronto para junto com 

todos buscar fazer o melhor pelo município. Prosseguindo, enfatizou que, no momento que assumiu o 

cargo de vereador, assumiu o compromisso de se doar o máximo possível dentro das suas limitações para 

que o município possa sair da estaca zero, porque foram várias gestões que passaram, mas o município 

não avança. Por fim, parabenizou a Secretaria de Saúde e disse que já observa uma grande melhora nessa 

área e que achou muito bonito um trecho do seu discurso onde ela disse: “sou eu que tenho que ir atrás do 

povo, não o povo atrás de mim” e segundo ele, isso vale pra cada vereador e que sabe que todos estão 

fazendo isso, através de seus requerimentos. Usou a Tribuna o vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA 

que iniciou sua fala parabenizando os vereadores pelos requerimentos apresentados e enfatizou a 

importância da sinalização e construção de lombadas para minimizar o caos que se tornou o trânsito da 

cidade e segundo ele, é preciso unir forças para construir um município melhor. Continuando falou sobre 

o sucateamento da rede física da Secretaria de Educação e disse que isso é uma herança maldita que vem 

se perpetuando ao longo das gestões e quando se assume um governo depara-se com uma realidade dura, 

com um município com problemas de décadas, problemas orçamentários e problemas de projetos que 

pudessem viabilizar essas demandas.  Dando continuidade, parabenizou o vereador Silvando de Jesus 

Batista das Neves dizendo que o mesmo pode ser o porta-voz da região ribeirinha aqui nesta Casa, haja 

vista que é uma população que é muito pouco olhada. “Pra resolver os custos e os problemas de um 

município que ainda é muito extenso geograficamente e esse é um dos motivos que a gestão tem 

dificuldade em chegar e atender os quatro cantos do mesmo, porque são quase mil quilômetros de 

vicinais e é um desafio manter os ramais em boas condições, com custos de manutenção de  máquinas, 

custos de combustível e uma série de coisas e o município não precisa só de boa vontade, mas de recursos  

e de um projeto muito sólido pra você começar equacionar esses problemas graves e enquanto você não 

parar pra começar a pensar a questão da criação dos polos no município, por que isso irá reduzir os custos 

com transporte escolar, vai melhorar a questão do ensino e você vai tirar o multisseriado que é uma 

desgraça, onde você diminui muito mais ainda a capacidade de aprendizagem do aluno, mas isso tudo 

são desafios  que ainda há possibilidade de construir, porque são só três meses de governo”, disse. 

Prosseguindo o parlamentar repudiou e disse que não concorda com a forma como a Secretaria de 

Educação tratou os professores, com desconto arbitrário, abusivo e irresponsável, haja vista que a classe 

estava reivindicando salários, não era uma greve qualquer, eles estavam correndo atrás daquilo que 

trabalharam e tinham o direito de receber. Falou que, com isso o município está retroagindo no tempo, 

porque estão voltando a fazer um governo de coronelismo e da ditadura de sessenta e quatro, onde se 

reprimia os movimentos sociais. Segundo o parlamentar, isso foi uma forma de intimidar e inibir que o 

professor pense duas vezes em falar novamente em direitos e que é uma forma dura de reprimir o 

movimento da categoria. Frisou que, o governo tem que se retratar, tem que repensar essa forma, porque 
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de acordo com ele, não é dessa forma que você vai se entender com a categoria, porque tem que haver um 

diálogo e não levar ao radicalismo, e não levar ao pé da letra pra questão pessoal, porque é uma categoria 

muito forte e tem que ser valorizada no município. Disse que a Secretária de Educação foi uma pessoa que 

lutou a vida inteira contra tudo isso e de repente esqueceu muito rápido a bandeira que levantava. 

Concluindo, repudiou também a forma como foi feita a destituição do Conselho Municipal de Educação, 

dizendo que também foi feito de forma arbitrária pela Secretária, que passou como um rolo compressor 

por cima de tudo, demonstrando autoridade e abuso de poder e por mais que a Lei permita isso, é preciso 

dialogar e desmontar o palanque. Manifestou-se da Tribuna o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA 

OLIVEIRA que inicialmente agradeceu a Deus por tudo de bom que tem acontecido e na oportunidade 

agradeceu as pessoas que se fizeram presentes na audiência pública com a REDECELPA que segundo ele, 

surtiu efeito positivo. Prosseguindo, demonstrou também sua preocupação a respeito das aulas paradas 

na Vila de Perseverança por conta da obra da Escola Jonathas Athias, ressaltando que, é uma preocupação 

generalizada, mas não sabe até que ponto é a preocupação do governo e na oportunidade ressaltou que é 

preciso haver uma cobrança maior por parte do Executivo especificamente da Secretaria de Educação na 

agilidade seja na conclusão da obra ou uma solução para começar as aulas. Seguindo, disse: “os 

funcionários foram surpreendidos com descontos que doeram na alma, eu ouvi relatos de gente que 

quando foi ao banco sacar seus proventos e quando viram os descontos, choraram dentro da agência e o 

que é pior é que, no contracheque não está se referindo  que desconto é esse, é tipo assim, o governo está 

achando que os professores são idiotas, por que não têm do que reclamar, já que não está mencionando a 

greve e vocês sabem por que não foi mencionado, porque a greve é legal, eu acredito que nós agentes 

políticos temos que entender que a legislação existe, mas mesmo que a legislação nos proíba a 

determinadas ações, mas quando se trata da vida, da família e de funcionário ainda cabe uma analise do 

Executivo entre a lei e o bom senso e nós estamos presenciando cada arbitrariedade que dá pra ficar sem 

entender, como é que eu luto durante quatro anos pra chegar ao Executivo, inclusive pelas mãos da 

categoria e quando eu estou lá, é a primeira que é chutada e discriminada, e nos presenciamos por 

diversas vezes quando terminava as Sessões desta Casa, tanto o SINTEPP quanto o SINDSAÚDE reuniam 

com ex-vereador Paulo Elson da Silva e Silva por ser oposição, que parece irônico que quando chegou no 

Executivo foram as duas categorias que foram trapaceadas por ele, isso é inadmissível, isso não é posição 

de alguém que está olhando o município de uma linha crescente, mas sim de ladeira abaixo, isso é postura 

de um ditador muito bem falado pelo vereador Pedro Oliveira, mas isso é só o início, muita coisa ainda 

vai acontecer e se nós ficarmos aqui olhando e parados, nós iremos ser penalizados por isso,  vamos usar a 

condição que o povo nos deu para defende-lo.”. Dando continuidade falou que vai parabenizar o 

governo, quando vê que tem algo que mereça ser elogiado e na oportunidade parabenizou pela presença 

de médico fisioterapeuta e educador físico nas comunidades, dizendo que, isso já é uma diferença 

louvável. Em aparte o vereador NAZARENO TRINDADE DE CRISTO somou-se ao discurso dos 

vereadores Osni Oliveira, Pedro Oliveira e também a classe sindical do município, no que diz respeito aos 

descontos abusivos no salário dos professores. Frisou que, os mesmos estavam reivindicando seus direitos 

e que a greve era legal e na oportunidade deixou também o seu repúdio a essa atitude abusiva, 

ressaltando que a atual Secretária de Educação antes de assumir cargo comissionado defendia de maneira 

excelente e corajosa a classe, mas na primeira oportunidade agiu totalmente ao contrário. De volta com a 

palavra o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA disse que chegou ao seu conhecimento uma 

denúncia sobre o transporte escolar, onde na rota do Monte de Ouro pra Cidade está vindo só um micro 

ônibus e está superlotado e com a situação das estradas é um risco muito grande e solicitou para que o 

problema chegue a Secretária de Educação, ao Executivo e ao Secretário de Transporte para que reveja 
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essa situação. Continuando com suas denúncias falou que no governo passado foi formalizado o Conselho 

Municipal de Educação e que o mesmo tem um prazo de duração e que chegou até ele, que a atual gestão 

está destituindo os membros do conselho, e segundo ele, isso é grave e que irá apurar e se tiver 

fundamento, vai entrar com uma representação contra essa atitude arbitrária.  Por fim, disse também que 

teve a informação de que o município deu entrada em um documento decretando estado de emergência e 

que isso dá direito ao mesmo fazer compra independente do valor sem licitação e de acordo com o 

parlamentar, se isso realmente ocorreu, é uma questão de trapacear e o Executivo terá que se explicar para 

esta Casa e segundo ele, isso é sério e só passa se os vereadores fecharem os olhos. Ocupou o espaço da 

Tribuna o vereador PAULO ALBINO MOREIRA que iniciou suas palavras parabenizando o vereador 

Reginaldo Mota de Oliveira que se dispôs a doar do seu próprio recurso uma quantia para pagar uma 

revisão para o trator da agricultura. Falou que o Prefeito que está hoje, sempre defendeu essa área e 

sempre afirmava que a agricultura era o pilar principal do município e por esse motivo é preciso cobrar 

mais dele, porque segundo o parlamentar, o prefeito está deixando a desejar, e não acha certo o vereador 

tirar do seu bolso para fazer o que tem que ser feito, pois para isso existe verba adequada. Continuando 

falou que, quando o Prefeito dizia que a agricultura era o pilar do município ele não estava errado, por 

que de acordo com o parlamentar, o agricultor desempenha uma função necessária e essencial na 

Sociedade e por isso tem que haver por parte do Executivo uma maior valorização nessa área e que todos 

aqui nesta Casa precisam cobrar para que as coisas aconteçam. Concluindo, comentou sobre a área da 

segurança ressaltando que é preciso reforçar a mesma para que diminua os fatos que vem ocorrendo. 

Reportou-se da Tribuna o Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL dizendo que 

não recebeu nenhum ofício informando o que realmente aconteceu para que houvesse o desconto no 

salário dos professores, mas acredita que o Prefeito e a Secretária de Educação não iam simplesmente 

descontar de livre e espontânea vontade e que tem certeza que eles consultaram o setor jurídico para 

chegar a tal desconto. Disse que acredita que a greve foi um tanto abusiva, porque segundo ele, o Prefeito 

estava encontrado meios legais para efetuar o pagamento do mês de dezembro e os professores 

decretaram greve sem antes entrar em contato com o prefeito ou a secretária. Prosseguindo, disse que 

observa que a gestão atual está sendo muito cobrada em três meses de governo e quem dera que o 

prefeito tivesse uma varinha mágica para resolver mazelas que vem se arrastando a anos. Falou que o 

vereador Reginaldo Mota de Oliveira cita a área da agricultura como uma situação de calamidade e 

esquecimento, mas acredita que na gestão passada nem Secretaria tinha e hoje já existe uma funcionando. 

Finalizando, parabenizou todos os requerimentos apresentados e ressaltou que a questão da estrutura 

física das escolas é um assunto delicado, mas a gestão está reconstruindo algumas salas de aula e com 

certeza os requerimentos do vereador Silvando de Jesus Batista das Neves serão atendidos.   E, nada mais 

havendo a tratar  declarou encerrada a Sessão e  para constar lavrou-se esta Ata que, depois de lida e 

achada conforme, vai assinada pelos membros da Mesa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São 

Domingos do Capim, Plenário “LAMBERTO DA LUZ FERREIRA”, em 05 de abril de 2017.  

 

ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL        ANTONIO SERGIO DO N. BATISTA                       
         Presidente                     1° Secretário        

 
                                          
         DAVI LOPES 
         2° Secretário 
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