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

República Federativa do Brasil. 

 Aos quinze (15) 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 08 de março de 2017, que foi aprovada a unanimidade. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos EXPEDIENTES que constavam de: Ofício n° 032/2017 do 

SINTEPP, solicitando ao Presidente desta Casa o uso da Tribuna. Comunicado do Ministério da Educação, 

informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao 

Conselho Escolar da Escola Estadual Jonathas Athias no valor de R$ 6.060,00 (Seis Mil e Sessenta 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: Requerimento n° 009/2017, de autoria do 

vereador PAULO ALBINO MOREIRA, cujo teor requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a reforma da 

ponte sobre o Igarapé do Firmo na Comunidade São Benedito do Tauari. Requerimento n° 010/2017 do 

mesmo autor, cujo teor requer a construção de uma escola com quatro salas de aula na Comunidade São José 

I do São Bento.  Requerimento n° 011/2017, de autoria do vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA, 

cujo teor requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a construção da ponte sobre o Igarapé Cachoeira que 

liga do Bom Jardim para o Canari. Requerimento n° 012/2017, do mesmo autor cuja finalidade requer ao 

Ilustrissímo Senhor Secretario Municipal de Agricultura a disponibilidade por um determinado período de 

um trator com roçadeira para a roçagem dos dendêzais dos agricultores das comunidades de Itabocal, 

Estradinha e Rancho Fundo. As proposições foram colocadas em discussão e votação e aprovadas por todos 

os vereadores presentes. Antes de iniciar o Grande Expediente fez uso da Tribuna o Senhor MANOEL 

MESSIAS FURTADO DA SILVA – Coordenador do SINTEPP, dizendo que hoje é um dia muito importante 

para a democracia do País, porque o povo está nas ruas clamando e gritando por direitos e que hoje se tem 

um governo golpista chamado Michel Temer que está indo de encontro a tudo isso. “Os trabalhadores estão 

nas ruas pelo “Fora Temer” e Contra a PEC 287 e estamos também cobrando o salario de dezembro, 

entendemos sim, que foi outra gestão, mas aqui nós estamos falando de servidor e nós somos funcionários da 

Prefeitura de São Domingos do Capim e merecemos pelo que trabalhamos e só queremos receber o que é 
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nosso de direito”, frisou. Por fim, agradeceu a esta Casa por receber os trabalhadores.  Usou a palavra o 

Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL que agradeceu a presença do Excelentíssimo 

Senhor Prefeito nesta Casa e em seguida concedeu a palavra ao mesmo. Usou a palavra o Senhor Prefeito 

PAULO ELSON DA SILVA E SILVA nos seguintes termos: “Eu estou vindo aqui a pedido do Presidente 

desta Casa para responder sobre pagamento do mês de dezembro, nós recebemos na segunda-feira as 

dezenove horas a nota de empenho, que nós fizemos esforço conjunto de ir em busca da assessoria contábil 

da gestão anterior e junto com nossa assessoria contábil pra que fosse feito esta nota de empenho que facilita 

o referido pagamento, desde o dia primeiro de janeiro nós fomos em busca dessa legalidade e hoje estamos 

concluindo, haja vista que estamos encaminhando a folha de pagamento ao Banco e provavelmente amanhã 

o  dinheiro já amanhece na conta de cada um”. Continuando disse aos vereadores que, o Poder Executivo 

está de portas abertas pra receber todo e qualquer ofício para que cada um possa exercer o seu trabalho de 

fiscalização. Ressaltou também que, qualquer professor que tiver alguma dúvida e precisar de documentos 

tanto da Secretaria de Educação como das demais secretarias estão prontos a ceder. Por fim, disse que jamais 

se recusará a vir na Tribuna desta Casa prestar qualquer esclarecimento que seja de interesse do município, 

porque foi pra isso que foi eleito. Em seguida, passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE e ocupou a Tribuna 

pela ordem de inscrição o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA que agradeceu a vinda do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, parabenizou os funcionários da educação pelo ato, ressaltando que os 

mesmos estão nesta Casa fazendo valer o que a Constituição garante. Segundo ele, sempre terá esse embate 

entre padrão e empregado, mas acredita que se for estabelecido um bom diálogo não terá atrito nenhum. 

Falou que se não chegassem a um consenso sobre o pagamento do salario do mês de dezembro, teria uma 

proposta de junto com os vereadores irem até o gabinete do prefeito saber dele qual seria a sua decisão e que 

foi exatamente por isso que pediu os extratos das contas do mês de dezembro/2016 e janeiro/2017 e na 

oportunidade parabenizou o Senhor Prefeito por ter atendido seu pedido. Falou que todo mundo perde com 

a greve e que teria que haver um diálogo mais explicativo e convincente, porque o que observou foi o 

seguinte: que primeiro não tinha dinheiro, segundo, tinha dinheiro, mas não tinha empenho e segundo ele, 

os professores não estão errados, porque se não tiver grito ninguém ouve. Disse que são muitos os problemas 

da educação no município, mas tem um que lhe incomoda bastante que é a demora no início das aulas e o 

término antes do tempo. De acordo com o parlamentar não é culpa do professor, pois é o sistema que impõe, 

mas é preciso cobrar para que as aulas tenham inicio mais cedo e que sejam cumpridos os duzentos dias 

letivos. Concluindo, agradeceu ao Presidente e aos professores presentes. Falou que isso é possível se o 

governo começar a organizar a lotação cedo Usou a Tribuna o vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA 

DAS NEVES que iniciou fazendo um protesto ao SINTEPP, dizendo que no governo passado era professor 

contratado na Comunidade Livramento II e que junto com vários outros se sentiu prejudicado diante da 

situação de pagamento e que se sentiu desamparado por todo e qualquer órgão e sindicato do município. 

Falou que os servidores contratados devem ter o mesmo valor e ser visto com o mesmo olhar, porque muitas 

das vezes são olhados com certo preconceito. Segundo ele, o Sindicato deve olhar para a classe como um 

todo, não só para parte da classe que paga uma mensalidade ou uma taxa simbólica por mês. Disse que  

como professor e vereador está sendo desamparado por conta da renovação no ensino e se sente um nada 

diante do que está acontecendo. O parlamentar parabenizou o Sindicato pela iniciativa e enfatizou que o 

avanço deve existir, mas é preciso olhar a realidade municipal, porque de acordo com ele, se olha muito a 

realidade nacional e estadual e as vezes esquecem da realidade municipal. “Vamos reivindicar porque foi 

tirada a sala de leitura das Escolas e porque nós não temos condições de ensino hoje no nosso município; 

reivindicar a melhoria das salas de aula, melhorias no transporte e nas estradas, vamos ter um olhar mais 

crítico, vamos sair dessa política pragmática que só me traz pra protestar quando é salário mínimo, claro que 
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a greve só pode existir quando for salário atrasado, mas manifestos podem existir por parte do Sindicato”, 

frisou. Prosseguindo, comunicou a todos que é Presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência 

desta Casa e  se colocou a disposição para que juntos possam buscar melhorias para a classe de modo geral.     

Em aparte o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA usou a palavra e disse “eu queria fazer uma 

defesa ao Sindicato, porque eu acho que o nobre vereador cometeu um pouco de injustiça com o mesmo no 

que se diz respeito a luta direcionada, eu fui vereador da situação e era uma das questões que eu também 

não entendia, mas depois eu fui compreender, que muita das vezes o professor concursado já tinha recebido 

seu salário e estava fazendo greve, mas não era por ele e sim pelos servidores contratados, então eu quero 

ressaltar que a luta do Sindicato é muito bonita e importante e por todos, não é só pelos concursados, mas 

quero dizer que Vossa Excelência tem razão em dizer que os servidores contratados se sente discriminados 

pelos concursados, porque já tive conhecimento dessa situação, mas eu me filiei ao Sindicato não foi 

simplesmente por querer contribuir, mas por valorizar a atuação do mesmo, mas critiquei muitas vezes 

porque vi no final do ano uma atuação programada, tanto é que eu tenho toda razão em dizer que custou o 

cargo da Secretaria de Educação hoje”. Na sequência, fez uso da Tribuna o vereador DAVI LOPES que 

inicialmente agradeceu a Deus pela oportunidade e disse aos professores presentes que antes da greve 

acontecer  fez uma viagem com o Excelentíssimo Senhor Prefeito a Belém e pediu para ele que se tivesse 

possibilidade que fosse pago o salário de dezembro aos professores. Falou que a união de todos é muito 

importante para que no final desse mandato não aconteça o que está acontecendo. Enfatizou que, foi eleito 

para defender e aprovar o melhor para o município que precisa muito de melhorias. Por fim, pediu a Deus 

que abençoe o trabalho de cada um. Dando continuidade, subiu a Tribuna o vereador PAULO ALBINO 

MOREIRA que iniciou comentando sobre os seus requerimentos e ressaltou que hoje irão precisar das 

pontes e dos ramais para poder conduzir os alunos com segurança. Falou também sobre a estrutura física no 

local onde funciona a Escola da Comunidade São Bento ressaltando a situação precária do local e segundo 

ele, isso é uma das coisas que fazem com que muitos pais de família abandonem suas terras e se mudem para 

a Cidade em busca de um ensino melhor para seu filho. Concluindo, frisou também que nas Comunidades 

Jesus Por Nós com sessenta alunos e Comunidade Fé em Deus com cinquenta alunos não existem salas de 

aula, mas de acordo com ele,  acredita que com a luta de todos será possível reverter esse quadro. Fez uso da 

Tribuna o vereador NAZARENO TRINDADE DE CRISTO que primeiramente parabenizou o Sindicato 

ressaltando que a luta teve resultado positivo. “Todos nós sabíamos que o empenho tinha sido feito, tinha 

mais de dois milhões de reais na conta e já tínhamos comunicado a Secretaria de Educação e o gestor e vinha 

só se prolongando, a dívida não era do prefeito anterior  e sim da Prefeitura, mas foi bom porque demonstra 

que a classe independente de gestor continua unida e lutando pelos seus direitos e eu tenho certeza que nem 

é só por causa de salários que estão lutando, porque o Sindicato tem olhado também para a estrutura física  

das escolas, tenho certeza que está acompanhando porque está sendo reaberto alguns espaços físicos nas 

comunidades rurais e isso acarretará mais despesas e é preciso ter cautela pelo momento que estamos 

passando, independente de compromissos e acordos políticos, não podemos usar recursos do FUNDEB para 

está tentando honrar esses compromissos”, disse o parlamentar. Segundo ele, a Escola Jesus Por Nós está 

sendo reaberta, mas o Igarapé fica setenta metros de distância e a água não oferece condições de uso. 

Prosseguindo o parlamentar comentou sobre a retirada da gratificação dos ACS que segundo ele, foi 

adquirida com muita luta e que é isso que dá condições de trabalhos aos mesmos.defendeu a  .  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 15 de março de 

2017.  
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ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL        ANTONIO SERGIO DO N. BATISTA                       
         Presidente                     1° Secretário        

 
  
 
                                                                                 DAVI LOPES   

       2° Secretário 
                                          

 

 


