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

República Federativa do Brasil. 

 Aos dezenove (19) 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 12 de abril de 2017, que foi lida, votada e  aprovada 

por todos os vereadores presentes. Não havendo Expedientes passou-se para a ORDEM DO DIA quando 

foram apreciados os seguintes documentos: Requerimento n° 039/2017 de iniciativa do vereador 

SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES, cujo teor requer ao Exm°. Prefeito Municipal a 

construção de um Posto de saúde na Comunidade Porto Santo, na margem esquerda do Rio Capim. 

Requerimento n° 040/2017 de iniciativa do vereador PAULO ALBINO MOREIRA, cujo teor requer a 

expansão do sistema de água para o bairro do Portinho em nossa Cidade. Requerimento n° 041/2017 de 

autoria do vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA cuja finalidade é requerer ao Executivo 

Municipal a recuperação das máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura. Requerimento n° 

042/2017, cujo teor requer ao Exm°. Prefeito Municipal a revitalização da Praça das Bandeiras de nossa 

cidade. As proposições foram colocadas em discussão e votação e aprovadas por todos os vereadores 

presentes. Ato contínuo passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE e estando inscrito para uso da Tribuna 

o nobre vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA, o mesmo foi convidado a fazê-lo. O parlamentar 

agradeceu aos seus pares pela aprovação de seus requerimentos e disse que sabe que é difícil o gestor 

executar todos os pedidos, mas espera que o mesmo possa avalia-lo,  para que se possa dar um resultado 

a população. Continuando, parabenizou a área da saúde dizendo que a mesma tem melhorado bastante. 

Disse que a área da educação também não está uma das piores e que acredita que esteja 60% funcionando, 

segundo ele, as críticas existem em todas as áreas, mas é preciso saber lidar com elas e tentar corrigir os 

erros. Prosseguindo, o parlamentar ressaltou a importância da parceria entre municípios vizinhos, 

destacando que, a união de dois ou mais municípios em torno de um objetivo, com certeza terá mais êxito. 

Seguindo, falou sobre a área da agricultura e disse que foram vários requerimentos apresentados e 

aprovados para melhorias dessa área, mas precisam de resultados. Em aparte o vereador NAZARENO 

TRINDADE DE CRISTO falou sobre a importância da criação da Secretaria de Agricultura  do município 
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para que assim ela fique independente e tenha seu próprio recurso para poder avançar. Por fim, o 

vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA disse que irá sempre lutar por essa causa e quer vê as 

coisas funcionando e que está pronto para trabalhar em prol de todos. Fez uso da Tribuna o vereador 

SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES que iniciou suas palavras agradecendo a Deus por 

mais essa oportunidade e pediu a Ele sabedoria e força para continuar seu trabalho. Prosseguindo, 

agradeceu aos seus pares pela aprovação de seu requerimento, ressaltando que, o mesmo é de suma 

importância para a região, pois irá beneficiar em torno de quinze comunidades que com a falta de um 

posto de saúde precisam se deslocar até a Cidade em busca de atendimento. Continuando agradeceu a 

gestão pela melhoria de alguns trechos da estrada e também a colocação de outro ônibus na rota da ilha 

do Tóio, diminuindo assim a superlotação do que estava. Dando continuidade, falou sobre um comentário 

em redes sociais, onde um cidadão disse que os vereadores são todos vagabundos. Sobre esse comentário, 

o parlamentar disse que não concorda, porque aqui não tem nenhuma pessoa desse tipo. Disse que aqui 

existem pessoas sérias que dentro das limitações têm um espírito de luta em defesa do povo e segundo 

ele, quem tece esses comentários são pessoas mal informadas que não acompanham o trabalho do 

vereador. Continuando, falou sobre a agricultura e disse que o município só vai avançar através de um 

suporte nessa área e de acordo com ele, a agricultura familiar seria uma solução. Concluindo, almejou a 

união de todos os seus pares para que assim as coisas comecem a acontecer no município. Subiu a Tribuna 

o vereador PAULO ALBINO MOREIRA que primeiramente comentou sobre o seu requerimento 

apresentado na Sessão de hoje e frisou a importância do pedido. Continuando falou que é pouco tempo de 

gestão, mas é preciso que todos os vereadores cobrem a execução das obras. Seguindo, parabenizou o 

Secretário de Agricultura, ressaltando que o mesmo está se empenhando para desenvolver um bom 

projeto a frente dessa Secretaria e cabe a todos os vereadores se unirem para encontrar uma solução para 

que a mesma possa caminhar dentro do possível. Por fim, comentou a respeito das críticas feitas aos 

vereadores, e disse que, não está nesta Casa por acaso, por que sempre esteve do lado do seu povo e não é 

agora que foi eleito que vai abandoná-los.  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 19 de abril de 2017.  

 

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

 
                                          
         DAVI LOPES 
         2° Secretário 
 


