
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. Dr. Lauro Sodré, s/n° - Centro – CEP: 68.635-000 – São Domingos do Capim – Estado do Pará 

Telefones:(91) 3483-1457/ Fax (91) 3483-1204 
Email: camaravereadoressdc@gmail.com 

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 22 de fevereiro de 2017, nesta Cidade, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil. 

 Aos vinte e dois (22) dias do mês de fevereiro 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 Solene de Abertura do 1° Período Legislativo de 2017, que foi lida, votada e aprovada por todos os 

vereadores presentes. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos EXPEDIENTES 

que constavam de: Ofício n° 16/2017 da Associação Desportiva Escolinha de Futebol Esperança – ADEFE. 

Ofício n° 10/2017 da Associação de Taxistas e Transporte de Frete Capimense – ASTTFC. Informativo do 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM. Ofício n° 033/2017 da Promotoria de Justiça. Ofício 

Circular n° 001/2017 da Câmara Municipal de Altamira. Ofício Circular n° 02/2017 da Câmara Municipal de 

Marabá. Ofício Circular n° 01/2017 da Câmara Municipal de Breves, que comunicam a composição da Nova 

Mesa Diretora para o biênio 2017/2018. Comunicado do Ministério da Educação que informam a liberação 

de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme dados: Alimentação 

Escolar – Ensino Médio R$ 6.556,00 (Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais); Mais Educação 

Fundamental R$ 3.456,00 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais); Alimentação Escolar Creche R$ 

460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais); Alimentação Escolar – Ensino Fundamental R$ 46.596,00 (Quarenta e 

Seis Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais); Alimentação Escolar EJA R$ 4.587,60 (Quatro Mil Quinhentos e 

Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos); Alimentação Escolar – Pré-Escola R$ 11.630,00 (Onze Mil 

Seiscentos e Trinta Reais); Alimentação Escolar – AEE R$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais) ; Alimentação 

Escolar – Quilombola R$ 2.196,00 (Dois Mil Cento e Noventa e Seis Reais); PNATE R$ 65.476,77 (Sessenta e 

Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos); QUOTA R$ 57.555,57 (Cinquenta e 

Sete Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos). Projeto de Lei n° 001/2017 de 

autoria do vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, que Dispõe Sobre o Exercício do Poder de 

Fiscalização dos Vereadores no Município e dá outras providências. O referido Projeto foi encaminhado a 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. 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. O referido 

Projeto foi encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e 
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Orçamento para análise e emissão de parecer.  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: 

Calendário das Sessões Ordinárias para o ano de 2017, que foi colocado em discussão e votação e aprovado 

por todos os vereadores sem alteração. Composição das Comissões Permanentes desta Casa para o biênio 

2017/2018, que foi colocado em discussão e votação e aprovado a unanimidade, por sete votos favoráveis 

dos vereadores: Aloysio de Jesus Bastos Amaral, Reginaldo Mota de Oliveira, Antonio Sergio do Nascimento 

Batista, Davi Lopes, Osni de Jesus da Silva Oliveira, Paulo Albino Moreira e Silvando de Jesus Batista das 

Neves e dois votos contra dos vereadores: Pedro Oliveira da Silva e Nazareno Trindade de Cristo.  Leitura 

do Requerimento n° 001/2017 de autoria do vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA cujo teor 

requer ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, o asfaltamento da PA 127 de São Domingos ao Km 

16 da PA 252 e a PA 253 de Perseverança até o Km 21 da BR 010 e a construção da Ponte sobre o Rio Guamá 

que interliga a PA 127. Requerimento n° 002/2017, cujo teor requer ao Presidente do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social a construção da Agencia em São Domingos do Capim. Requerimento n° 003/2017 

do vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL, cujo teor requer ao Excelentíssimo Prefeito 

Municipal a reforma da acessibilidade do trapiche municipal de nossa Cidade. Requerimento n° 004/2017 do 

vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA cujo teor requer ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, informações sobre a possibilidade de conclusão de uma Ponte que favorecerá os 

moradores e usuários na localidade de São Bento no Igarapé Jaboticacá. Requerimento n° 005/2017 do 

mesmo autor que requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal informações sobre a utilidade das 

máquinas: Retroescavadeira e Caçamba Truck PAC II, destinados ao município de São Domingos do Capim. 

Requerimento n° 006/2017de autoria do vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL cuja finalidade 

é requerer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a recuperação das pontes, sendo uma sobre o Igarapé Jari 

Mirim no Km 10 do ramal Taperuçu e a outra sobre o Igarapé Taperuçu no ramal do Caíca. Requerimento n° 

007/2017 do mesmo autor, que requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a construção da ponte sobre o 

Igarapé Patauateua na Comunidade Santa Maria do Taperuçu. Requerimento n° 008/2017 do vereador 

SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES cujo teor requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a 

abertura e aterro do ramal do Pirateua que liga do São Bento até Independência. Moção n° 001/2017 do 

vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA que presta votos de pesar a família do Senhor Ligério Batista do 

Nascimento. As proposições foram colocadas em discussão e votação e aprovadas a unanimidade. O 

vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA pediu permissão para ausentar-se da Sessão por motivo de saúde. 

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

pela ordem de inscrição o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, que iniciou sua fala 

agradecendo a Deus pelo inicio de mais uma legislatura. Agradeceu aos seus pares pela aprovação dos 

requerimentos de sua autoria e agradeceu a Mesa por receber o seu Projeto de Lei e na oportunidade 

comentou sobre a importância da aprovação do mesmo. Prosseguindo, comentou sobre o Requerimento de 

n° 002/2017 onde solicita a construção da Agência do INSS no município, ressaltando que há oito anos foi 

doado um terreno para que fosse construída a obra, mas até agora o INSS não se manifestou. Frisou que, a 

obra é de suma importância, porque o povo do município se desloca com muita dificuldade para os 

municípios de Santa Izabel, Paragominas, Mosqueiro, Capanema, Bragança, Belém e Castanhal em busca de 

atendimento. Seguindo, falou sobre a aprovação das Comissões e disse que, como político de tantos 

mandatos entende como funciona o processo nesta Casa e que a lei sempre favorece a maioria, porém, 

lamentou de não ter a oportunidade de ser atendido quando solicitou ao Presidente para fazer parte da 

Comissão de Educação. Por fim, disse que espera que todos nesta Casa ajam de forma harmônica em todas as 

matérias. Subiu a Tribuna o vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES que ressaltou que 
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de forma alguma está desmerecendo o trabalho dos vereadores Osni e Pedro Oliveira, porque sem dúvida 

nenhuma, os mesmos têm muito a ensiná-lo. Disse que  está aqui pra somar e aberto ao conhecimento e que 

se sente muito honrado por ter sido escolhido para presidir uma comissão e que apesar da pouca experiência 

irá buscar os meios pra fazer um bom trabalho, que segundo ele, está muito além de comissões, haja vista 

que o compromisso é muito maior. Concluindo, destacou a importância dos vereadores visitarem as regiões 

do município para conhecerem as dificuldades das mesmas. Usou a Tribuna o vereador PAULO ALBINO 

MOREIRA e frisou que, todas as proposições apresentadas foram de grande relevância e que espera que não 

fique só no papel, que todos os pedidos possam ser concluídos. Falou que, a obra da ponte é um sonho, mas 

segundo ele, todos devem pensar que muitos pais de família que fazem a travessia irão ficar desempregados 

e que seria importante conseguir uma forma de estabilizá-los. Finalizando, comentou sobre a reforma do 

trapiche e também deu sua opinião sobre a mesma. Ocupou o espaço da Tribuna o vereador REGINALDO 

MOTA DE OLIVEIRA dizendo que está pronto pra abraçar as causas do município, porque foi eleito pra 

fiscalizar. Continuando falou que, esta Casa está muito bem representada, pois nela existem defensores de 

várias classes. Por fim, destacou que, tem muito a aprender com seus pares e que está apto a fazer com que 

os trabalhos desta Casa deem resultados positivos. Usou a Tribuna o vereador ANTONIO SERGIO DO 

NASCIMENTO BATISTA que iniciou sua fala dizendo que, espera que não vire rotina que no final da 

Sessão não esteja os nove vereadores, porque segundo ele, se cobra tanto da população para vir a esta Casa, 

mas às vezes se dá mal exemplo. Disse que reconhece a ausência do vereador Pedro Oliveira por motivo de 

saúde, mas de acordo com o parlamentar, tem situações que é preciso se programar, já que as Sessões são 

realizadas apenas uma vez por semana. Prosseguindo, falou que esta Casa está com algumas dificuldades e 

que foi feito o levantamento dos bens e aos poucos está se organizando. Disse que acredita que dentro da 

legalidade e do entendimento irão poder fazer uma legislatura  que venha atender o interesse comum do 

povo. Destacou que, algumas matérias irão gerar embates mais acirrados, mas que isso faz parte do processo 

democrático. Disse que existe muita coisa pra ser colocado, mas que estão se apossando de relatórios de cada 

secretaria, para que os vereadores tenham conhecimento de como foi encontrado o governo e do porque 

determinadas coisas não estão acontecendo. Concluindo, agradeceu aos seus pares pela aprovação de seus 

requerimentos e na oportunidade pediu o direcionamento de Deus para conduzir os trabalhos desta Casa. 

Fez uso da palavra o Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS DO AMARAL e também 

lamentou a ausência de dois vereadores no final da Sessão. Em seguida, comentou sobre o que foi dito pelo 

vereador Nazareno Trindade de Cristo quando mencionou que o Presidente seria de “figurinha”. Com 

relação a esse comentário o parlamentar se justificou dizendo que, não é um Presidente de figurinha e sim a 

palavra foi franqueada ao vereador Antonio Sergio do Nascimento Batista. Falou que, não vai colocar 

palavra na boca de ninguém, pois cabe a cada parlamentar saber o que deve ou não dizer.  Prosseguindo 

comentou sobre os seus requerimentos e agradeceu aos seus nobres pares pela aprovação. Por fim, 

parabenizou o Excelentíssimo Prefeito Municipal por está se empenhando pelas melhorias na área da saúde e 

ressaltou que já se pode constatar essas mudanças quando se chega ao hospital.  E, nada mais havendo a 

tratar, o Senhor Presidente 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 22 de 

fevereiro de 2017. 

 

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



 
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. Dr. Lauro Sodré, s/n° - Centro – CEP: 68.635-000 – São Domingos do Capim – Estado do Pará 

Telefones:(91) 3483-1457/ Fax (91) 3483-1204 
Email: camaravereadoressdc@gmail.com 

 
  
 
                                                                                 DAVI LOPES   

       2° Secretário 
                                          

 

 


