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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 12 de abril de 2017, nesta Cidade, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil. 

 Aos doze (12) 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,  

ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA – 1° Secretário, DAVI LOPES – 2º Secretário, 

NAZARENO TRINDADE DE CRISTO, OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, PAULO ALBINO 

MOREIRA e PEDRO OLIVEIRA DA SILVA. Ausente os vereadores REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA 

e SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES, com justificativa. 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 05 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: Justificativa do vereador Silvandro de Jesus 

Batista das Neves. Comunicado do Ministério da Educação que informa a liberação de recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação a Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, conforme 

dados: Alimentação Escolar – AEE R$ 148,40; Alimentação Escolar – Pré-Escola R$ 11.670,60; Alimentação 

Escolar – Quilombola R$ 2.188,80; Alimentação Escolar – Ensino Médio R$ 10.288,80; Alimentação Escolar 

– Ensino Fundamental R$ 55.087,20; Alimentação Escolar – EJA R$ 4.320,00;Alimentação Escolar – Creche 

R$ 577,80; PNATE R$ 62.011,13. 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: Moção de Repúdio n° 003/2017, de iniciativa do vereador OSNI DE JESUS DA 

SILVA OLIVEIRA, que repudia à Proposta de Emenda Constitucional – PEC 287/2016, que retira direitos 

dos trabalhadores em especial daqueles que recebem um salário mínimo e das agricultoras e agricultores 

familiares, que são responsáveis pela produção de aproximadamente 70% dos alimentos que vão à mesa 

do povo brasileiro. Requerimento n° 038/2017 de iniciativa do vereador ANTONIO SERGIO DO 

NASCIMENTO BATISTA, cujo teor requer ao Exm°. Prefeito Municipal a avaliação da estrutura da 

Escola Municipal Tamataeua, para reforma ou construção de uma nova escola. As proposições foram 

colocadas em discussão e votação e aprovadas a unanimidade. Ato contínuo passou-se para o GRANDE 

EXPEDIENTE e estando inscrito para uso da Tribuna o nobre vereador ANTONIO SERGIO DO 

NASCIMENTO BATISTA, o mesmo foi convidado a fazê-lo. O parlamentar deu bom dia aos seus nobres 

pares, a Vice-Prefeita e a plateia presente e iniciou suas palavras falando sobre a área da educação e disse 

que tem recebido diariamente muitos questionamentos e muitas insatisfações com relação a essa área e 

que hoje pela manhã fez alguns questionamentos a Secretária de Educação pelo telefone e que está 
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esperando um resultado. Disse que não é nada oficial, mas como vereador está sendo muito cobrado sobre 

o transporte escolar que não tem condição de rodar no município, transporte sem banco, transporte 

escolar que está vindo com uma lotação acima do permitido e por esse motivo ficaram seis alunos da 

região da Comunidade Santa Lúcia e segundo ele, isso é inadmissível. “Com isso eu não quero dizer que 

eu estou vindo aqui de alguma forma inviabilizar qualquer tipo de ação, mas eu estou cobrando, por que 

as denúncias chegam e é preciso averiguar”, frisou o parlamentar. Continuando fez cobranças a respeito 

da Escola do Tamatateua, dizendo que esteve lá no mês de fevereiro juntamente com o coordenador de 

área e de acordo com o parlamentar, foi verificado que a escola não tem condições de uso, por conta das 

rachaduras e que naquele momento houve um comprometimento de colocar um engenheiro para poder 

verificar qual era o encaminhamento que se dava, mas até agora não foi feito nada e por esse motivo foi 

que apresentou o requerimento para vê se avançam nessa matéria. “Isso está me deixando com uma 

inquietação e em algum momento a gente tem que expressar essa insatisfação do nosso povo, visto que, a 

gente está aqui com um papel também de fiscalizar e tem momento que a gente tem que ser o porta-voz 

do povo”, disse. Falou que teve a informação de que está sendo pago para o transporte escolar mais de 

trezentos mil reais e na oportunidade solicitou ao Presidente desta Casa que isso fosse verificado. “ Eu sou 

a favor do diálogo, de maneira alguma eu vou ser a favor do radicalismo, eu acho que nós só iremos 

avançar se tiver diálogo, me entristece hoje, quando eu vejo professores chamando o nosso prefeito de 

ditador, porque eu percebo que está faltando diálogo, eu percebo que está faltando parceria, explicação, 

está faltando valorizar o vereador, nós em alguns momentos não estamos sendo valorizados, em alguns 

momentos nós não estamos sendo ouvidos  e a gente vai começar a ter que gritar, e eu venho hoje aqui 

pela primeira vez dizer que, a gente precisa de ter diálogo e para ser a voz da população a gente tem que 

ser ouvido e eu quero entender o que está acontecendo a nível de Executivo e nas Secretarias, parabenizo 

a ação da Secretaria de Saúde, mas nós precisamos que haja essas ações em todas as Secretarias, estamos 

vivendo um momento muito difícil na Secretaria de Agricultura, eu tenho recebido pessoas muito 

inquietas por algumas situações que acontecem por falta do diálogo e eu até acho que está faltando 

comunicação no governo e eu me entristeço quando eu vejo que, no nosso governo não tem assessor de 

comunicação e se tiver, eu vou procurar saber o que esse assessor está fazendo, hoje a gente sabe que na 

Câmara não tem Líder do Governo, foi instituído e foi destituído antes de se posicionar como líder, é uma 

forma de agir, eu estranho, mas eu quero acreditar no diálogo que ainda a gente vai ter, não quero me 

desestimular, eu estou aqui como uma pessoa que sempre lutou pela causa da educação e estou muito 

magoado com a situação adotada pelo desconto dos professores, porque foi pela primeira vez que isso 

aconteceu em São Domingos do Capim e eu acho que chegou a hora de nós nos unirmos para começar dar 

um novo rumo, porque senão vai ficar muito difícil da gente vir pra cá e ai sim, ser um vereador de 

“figurinha” e eu não quero vir pra cá só pra mim ler ata, eu quero que as soluções comecem a acontecer e 

que os nossos requerimentos sejam dialogados”, concluiu. Dando continuidade foi chamado a usar a 

Tribuna o vereador  NAZARENO TRINDADE DE CRISTO que iniciou saudando todos os seus pares, 

saudou a Vice-Prefeita, funcionários dessa Casa e pessoas presentes e em seguida solicitou ao Presidente 

desta Casa que envie ofício a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte pedindo explicações a respeito da 

programação do Festival da pororoca que até agora não foi divulgado. Prosseguindo, parabenizou o 

discurso do vereador Sergio Batista, enfatizando que tem que ser tratado dessa forma, por que o vereador 

tem a obrigação de ser o representante do povo e não pode se calar e segundo ele, tem que deixar bem 

claro, que o Poder Legislativo não tem que viver debaixo das asas do Executivo, porque são poderes 

paralelos.  Em seguida, manifestou mais uma vez o seu repúdio a respeito dos descontos abusivos no 

salário dos professores e frisou que, independente de política partidária vai está sempre defendendo as 
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classes do município. Continuando comentou sobre a finalização do processo licitatório por parte do 

Executivo e solicitou ao Presidente dessa Casa que encaminhe ofício ao Executivo pedindo informações a 

respeito do andamento desse processo, principalmente sobre a merenda escolar, haja vista que está 

bastante preocupado por que sem merenda nas escolas a carga horária reduz e só quem perde com isso 

são os alunos. Por fim, disse que recebeu um ofício comunicando que haverá greve por conta dos 

descontos e segundo ele, tem que haver mais atenção por parte da Secretaria de Educação e do Governo, 

pois será mais uma paralisação e mais percas para a classe escolar. Ocupou o espaço da Tribuna o 

vereador DAVI LOPES que iniciou suas palavras dando um bom dia a todos os presentes e agradeceu a 

Deus por mais uma oportunidade. Dando continuidade, parabenizou o vereador Sergio Batista pelas 

colocações e disse que é morador da zona rural e está avaliando a questão da educação que está muito 

crítica e na oportunidade defendeu o diálogo e a união de todos para  que possam vencer os desafios. 

Prosseguindo, falou sobre a obra da Escola Jonathas Athias e disse que esteve na SEDUC onde foi 

informado de tudo que está acontecendo e que tem certeza que o Prefeito irá tomar uma iniciativa para 

que o mais rápido possível as aulas possam iniciar. Concluindo, disse que está pronto para lutar junto 

com todos pelo melhor do município. Fez uso da Tribuna o vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA que 

teceu comentário sobre o aumento abusivo na CONAM dizendo que, o mesmo é descabido com a 

realidade do município e que não se justifica no momento de crise e que acredita que esse aumento atinge 

diretamente o bolso da população, mas não se vê uma mobilização por parte da Sociedade, mas que já 

está se mobilizando e quer saber se a ARCON realmente está de acordo com esse aumento, pois segundo 

ele, é inaceitável, pagar valores absurdos por uma travessia que não dá duzentos metros. Dando 

continuidade, falou sobre a REDECELPA e disse: “quero parabenizar a mobilização do vereador Osni 

Oliveira que trouxe um pessoal dessa empresa para vê algumas áreas que precisam ser regulamentadas, 

mas o município vem sendo penalizado com a falta de energia de horas e horas e constantes piques de 

energia e em pleno século XXI com um município com quase quarenta mil hobitantes a gente ter que se 

curvar diante do atraso, porque que a REDECELPA não faz uma subestação próximo daqui para dar 

qualidade aos usuários, toda a legislatura a gente vem pra esse embate e nada é feito e eu gostaria que a 

Câmara em si brigasse pelos interesses do município de forma coletiva”. Em relação ao governo, disse que 

crê que é necessário fazer alguns ajustes, mas ainda vai dar tempo ao tempo e não quer tecer críticas duras 

em relação ao mesmo. Disse que concorda com o que o vereador Sergio Batista falou, porque já se sentiu 

assim e segundo ele, o vereador não tem que se curvar, tem que se fazer ouvir.  Continuando falou que, 

presenciou na quarta-feira a superlotação de um ônibus escolar e disse que é importante que os problemas 

se resolvam onde está acontecendo essa superlotação, porque isso é grave. Destacou que todo governo 

que se preza tem que abrir um canal de diálogo com todos os segmentos da Sociedade, porque senão não 

há governo, mas acha que ainda tem muito tempo pela frente e espera que as coisas possam se equilibrar, 

pois acredita na possibilidade de juntos construírem um mandato democrático e um governo 

participativo. Por fim, falou sobre a importância da união de todas em torno da recuperação da PA. 

Prosseguindo, fez uso da Tribuna o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA nos seguintes 

termos: “eu quero iniciar o meu discurso colocando aquilo que eu falava nas Sessões passadas quando eu 

via um discurso muito ilusório do ex-vereador Paulo Elson, e quando eu falava, eu colocava a dificuldade 

de ser prefeito e hoje ele está sentindo na pele, eu acredito que você tem que mostrar para o povo a 

realidade do seu município e não iludir o povo para querer ganhar a eleição, e dizer que o outro não faz 

nada porque é preguiçoso, porque é vadio, porque é ladrão e o povo vai na onda, e quando é depois está 

em uma situação difícil que não pode nem encarar a população, quando você está fora, você diz isso, diz 

aquilo, mas quando está lá, as coisas mudam, eu também sou de acordo com o diálogo, mostrando para a 
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população com números a realidade, porque nem todos compreenderão, mas os que irão compreender 

vão lhe ajudar a governar”. Continuando comentou sobre a Moção de sua autoria dizendo que, a 

proposição é para mostrar que esta Casa também está preocupada pelas condições que querem colocar o 

trabalhador brasileiro. Prosseguindo, disse que teve a confirmação de que, os membros do Conselho 

Escolar foram destituídos através de uma ligação onze horas da noite e segundo ele, isso é uma falta de 

respeito. Disse também que, já tem a certeza e a garantia de que foi assinado um documento pelo prefeito 

decretando estado de calamidade pública. “Eu poderia até dizer que agora cabe esse estado de 

calamidade pública nas estradas, mas tenho certeza que não foi com a finalidade disso, mas eu quero 

deixar bem claro ao Executivo que eu não quero atrapalhar, mas que ele saiba que ele tem oposição nessa 

Casa e eu sou oposição, e vou me comportar como tal”, frisou. Dando continuidade, disse que o SINTEPP 

reuniu essa semana em relação ao desconto que o prefeito autorizou e que tem certeza que muitos 

assessores lhe aconselharam a não descontar, mas foi uma decisão própria e segundo o parlamentar, essa 

decisão irá lhe custar caro e politicamente já está custando, porque terá que pagar, haja vista que é um 

direito do funcionário. Falou que não concorda quando o Presidente desta Casa disse que não houve 

diálogo entre o prefeito e os professores, porque de acordo com ele, houve esse diálogo na frente e na Sala 

da Promotoria e de lá eles saíram sem nenhuma decisão e sem nenhum posicionamento do prefeito e foi 

exatamente isso que mobilizou a greve. Seguindo, agradeceu a Secretária de Saúde pelo convite que lhe 

foi enviado para participar das comemorações ao dia mundial da saúde e enfatizou que achou 

interessante a mobilização e observou a satisfação das pessoas que estavam sendo atendidas. Sobre o 

discurso do vereador Sergio Batista, o parlamentar disse que, um governo que não dialoga com o povo 

tem sim uma postura de ditador, disse que nos governos que acompanhou já fez várias lamentações desse 

tipo, porque infelizmente a pessoa que se elege prefeito, acha que tem que decidir e fazer tudo sozinho e a 

grande maioria dos prefeitos que acompanhou tem essa postura. Prosseguindo, falou sobre o aumento da 

travessia da balsa e disse que faz questão de vê a tabela da ARCON e na oportunidade solicitou ao 

Presidente desta Casa que solicitasse tal documento. Em seguida, teceu comentário sobre a REDECELPA e 

disse que elogiou a mesma, porque atenderam o seu pedido e que na audiência que houve com os 

representantes da empresa era a oportunidade da população comparecer em massa e cobrar, mas se 

compareceu foi cinquenta pessoas. Sobre a Secretaria de Agricultura disse que, observa que as atividades 

estão meio adormecidas, e de acordo com ele, é uma secretaria de fundamental importância para o 

município e por isso deveria ser bem estruturada. Por fim, disse que como vereador está aqui nesta Casa 

para fazer o seu trabalho e que espera que o Executivo possa passar esse início de governo que sempre foi 

turbulento e se equilibrar e começar a prestar os serviços para a população em todas as áreas. Reportou-se 

o Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS DO AMARAL que inicialmente saudou todos os 

seus pares e em seguida falou sobre o transporte escolar dizendo que, os alunos do interior não querem 

estudar na comunidade que residem e preferem estudar na Cidade e esse é o principal motivo da 

superlotação dos mesmos, mas segundo ele, o prefeito está tomando as providências necessárias. Sobre a 

programação da Pororoca disse que, participou de uma reunião da Ilha do Tóio, onde estavam definindo 

a data para não cometer o mesmo erro da gestão passada, onde foi feito o festival, mas a pororoca não 

apareceu. Falou que algumas atrações já estão fechadas e o prefeito está definindo os últimos detalhes pra 

anunciar a programação oficial. Continuando falou sobre a greve dos professores e ressaltou que admira o 

SINTEPP, mas o mesmo só visa o salário, porque nunca viu o Sindicato bater panela por falta de merenda 

escolar, nunca viu o SINTEPP nas ruas reivindicando melhorias no transporte escolar e segundo ele, com 

as greves só quem sobre são os alunos. Concluindo disse que, está pronto para junto com seus pares irem 

até a CONAM reivindicar o aumento abusivo da travessia da balsa, porque o que não se pode é cruzar os 
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braços e aceitar. 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 12 de 

abril de 2017.  

 

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

 
                                          
         DAVI LOPES 
         2° Secretário 
 


