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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 08 de março de 2017, nesta Cidade, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil. 

 Aos oito (08) dias do mês de março 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– 2° 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 22 de fevereiro de 2017. Em discussão.... O vereador NAZARENO TRINDADE 

DE CRISTO disse que na sua fala não confirmou que o vereador Aloysio de Jesus Bastos Amaral fosse uma 

“figurinha” no papel de Presidente. O vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA 

solicitou que fosse acrescentado na Ata que o Projeto de Lei n° 002/2017, foi encaminhado também a 

Comissão de Finanças e Orçamento. Não havendo mais discussão, em votação... Aprovada a unanimidade 

com alteração. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos EXPEDIENTES que 

constavam de: Cronograma das atividades da Secretaria de Assistência Social em comemoração ao “Dia 

Internacional da Mulher”. Ofício n° 51/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social. Comunicado do 

Ministério da Educação que informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, conforme dados: Entidade; Conselho Escolar da Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Dr. Maroja Neto R$ 19.872,00 (Dezenove Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais). Foram 

concedidos cinco minutos para comentários sobre os Expedientes em pauta. Não havendo comentários 

passou-se para a ORDEM DO DIA com a leitura de: Moção de Homenagem n° 002/2017 de autoria do 

vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA que manifesta votos de homenagens e 

congratulações as mulheres deste município pelo Dia Internacional da Mulher. Projeto de Lei n° 002/2017, 

que Dispõe Sobre o Quadro de Servidores da Câmara de Vereadores de São Domingos do Capim e dá outras 

providências.  Leitura da Ata da Reunião Conjunta das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e 

Finanças e Orçamento. Leitura do Parecer Jurídico que opina pela aprovação do referido Projeto. As 

proposições foram colocadas em única discussão e votação e aprovadas a unanimidade de votos.  Não 

havendo mais matérias a serem lidas, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE e ocupou a Tribuna pela 

ordem de inscrição o vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA que fez uma 

homenagem em nome desta Casa a todas as mulheres.  Em seguida usou a Tribuna a Senhorita Abigail 

Queiroz Pantoja, representante do Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense e fez uma homenagem em 
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nome do referido movimento.  Dando continuidade subiu a Tribuna o vereador REGINALDO MOTA DE 

OLIVEIRA que também homenageou todas as mulheres enfatizando a importância de cada uma delas na 

Sociedade. Prosseguindo, usou a Tribuna o vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA que iniciou sua fala 

ressaltando o motivo que culminou para que o dia 08 de março fosse oficializado o dia internacional da 

mulher. O parlamentar enfatizou que foram muitas lutas onde muitas pessoas sacrificaram sua vida  para 

que hoje a mulher ainda tenha conquistado seu espaço na Sociedade. Segundo ele, a mulher tem conquistado 

muito em todos os âmbitos da vida social, mas ela precisa e quer ser respeitada e que esse dia sirva de 

reflexão pela Lei Maria da Penha, pela violência que a mulher ainda sofre na Sociedade e por muitas 

mulheres que ainda não tem a coragem de denunciar. Concluindo, parabenizou a Secretaria de Assistência 

Social pelo ato e parabenizou todas as mulheres em nome de sua família. Fez uso da Tribuna o vereador 

PAULO ALBINO MOREIRA que inicialmente fez referências a sua mãe que faleceu a trinta anos. Em 

seguida, parabenizou todas as mulheres, parabenizou  Excelentíssimo Prefeito por permitir que várias 

secretarias do município sejam ocupadas por mulheres. Por fim pediu a todos que rezem pela saúde de sua 

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

primeiramente saudou todas as mulheres em nome de sua mãe. Prosseguindo, falou que, junto com seus 

pares está preparando um espaço favorável ao trabalho e as discussões e que já vê grandes perspectivas de 

uma renovação, haja vista que hoje se aprovou nesta Casa o Projeto que dispõe sobre o quadro de servidores 

e segundo ele, já é um avanço significativo. Dando continuidade, disse que está presente aqui no Plenário um 

grande número de mulheres, mas de acordo com o parlamentar, faltou mais divulgação, principalmente nas 

regiões do interior. Por fim, frisou a importância da criação de um Movimento Municipal de Mulheres que 

segundo ele, terá muito mais retorno e resultado. Subiu a Tribuna o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA 

OLIVEIRA, que iniciou sua fala saudando todas as mulheres. Em seguida, fez referências a sua mãe, esposa, 

sogra e a Senhorita Abigail Queiroz Pantoja. Continuando, ressaltou a importância da discussão aqui nesta 

Casa sobre o não pagamento do salário do mês de dezembro aos professores e ACS. Finalizando, 

parabenizou a Secretaria de Assistência Social pela realização do evento em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher. Seguindo, usou a Tribuna a Professora MARIA DE NAZARÉ FARIAS que  

inicialmente saudou todos os presentes e  em seguida defendeu o espaço da mulher na Sociedade e também 

fez cobranças no que diz respeito ao não pagamento do salário de dezembro, dizendo que, os servidores da 

educação municipal estão em greve e que isso se deu devido a falta de comunicação e de atendimento de 

solicitação. Prosseguindo, disse que espera que os vereadores pensem com carinho na situação que se 

encontra a educação do município e frisou que, que existem salas de aula na Escola Sede funcionando em 

depósitos e na sala da coordenação, onde precisam ter mesas para vinte e dois alunos e só cabe dezoito. Por 

fim, agradeceu o espaço concedido e disse que espera que esta Casa sempre favoreça as mulheres.  

Continuando, fez uso da palavra a Excelentíssima Vice-Prefeita JANY CRISTINA MARTINS NUNES que 

parabenizou todas as mulheres e enfatizou que a luta de cada uma já teve várias conquistas, mas ainda tem 

muitos desafios a serem alcançados. Prosseguindo, disse que o Prefeito está se empenhando em pagar o 

salário do mês de dezembro aos professores. Falou que a programação do dia das mulheres esse ano foi um 

evento pequeno e que não chegou convite em todas as regiões do município, porque foi em cima da hora, 

mas espera que em 2018, seja um evento com mais participação. Concluindo, agradeceu a todos os 

vereadores por terem concedido espaço as mulheres nesta Casa. Fez uso da palavra o Presidente vereador 

ALOYSIO DE JESUS BASTOS DO AMARAL e inicialmente se reportou ao vereador Nazareno Trindade 

de Cristo e disse que será verificada a gravação da Ata para constatar o que foi dito por ele na integra. 

Continuando parabenizou Excelentíssimo Prefeito pela realização do carnaval, ressaltando que foi o melhor 

de todos os tempos. Disse que acredita na seriedade do Senhor Prefeito e que o mesmo está consultando sua 
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Assessoria e com certeza irá pagar o salário de dezembro.  A respeito das salas de aula que a Professora 

Nazaré comentou, o parlamentar disse que no governo anterior foram demolidas mais de quarenta salas de 

aula no município e que na gestão atual já foi dado inicio a reforma da Escola Manoel Bernardo e a 

construção de outras e segundo ele, nesse governo a educação irá tomar outro rumo. Finalizando 

parabenizou todas as mulheres e fez referências a sua esposa e sua mãe. E, nada mais havendo a tratar, 

agradeceu a todos e 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 08 de março de 2017.  

 

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

 
  
 
                                                                                 DAVI LOPES   

       2° Secretário 
                                          

 

 


