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

República Federativa do Brasil. 

 Aos vinte e dois (22) 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,  e SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS 

NEVES. Ausente o vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA 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 08 de março de 2017, que foi 

aprovada a unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que fosse feita a leitura dos 

EXPEDIENTES descritos a seguir: Justificativa do vereador Pedro Oliveira da Silva. Ofício n° 011/2017 da 

Secretaria Municipal de Agricultura. Projeto de Lei n° 003/2017 de autoria do vereador OSNI DE JESUS DA 

SILVA OLIVEIRA, que institui nas escolas da rede pública e privada de ensino no âmbito municipal, 

atividades que tenham por objetivo transmitir aos alunos informações sobre as consequências do uso de 

drogas lícitas e ilícitas. O referido Projeto foi encaminhado a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

e a Comissão de Educação, Saúde e Assistência, 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: Requerimento n° 013/2017, de autoria do vereador DAVI LOPES cujo 

teor requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a implantação de um Micro Sistema de água na 

Comunidade São Benedito do Jabuticacá. Requerimento n° 014/2017 de autoria de autoria do vereador 

REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA, cujo teor requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a construção 

das seguintes pontes: Ponte sobre o Igarapé Palheta na estrada do Rancho Fundo; Ponto sobre o Igarapé 

Catita na estrada do Baixo Palheta; Ponte sobre o Igarapé Cachoeira da estrada do Rancho Fundo – Canari e 

Ponte sobre o Igarapé Palheta na estrada do Rancho Fundo – Baixo Palheta.  Requerimento n° 015/2017, do 

mesmo autor, cujo teor requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a construção de abrigos para pontos de 

ônibus sendo 01 na Comunidade Aliança, 01 na Comunidade Rancho Fundo, 01 na Comunidade 

Perseverança, 01 no Km 18 e 01 na Comunidade Estradinha. Requerimento n° 016/2017 do vereador OSNI 

DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, cujo teor requer a REDECELPA a regularização da energia da invasão do 

Beca e da Invasão do Portinho. Requerimento n° 017/2017, do mesmo autor cujo teor requer  a REDECELPA 

a designação de técnicos, para vistoriar a energia do bairro Perpétuo Socorro. As proposições foram 

colocadas em discussão e votação e aprovadas por todos os vereadores presentes. Antes do inicio do Grande 
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Expediente o Senhor Presidente convidou o aluno JOEL ALMEIDA para fazer uso da Tribuna em 

comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down que foi no dia 21/03.   Em seguida, passou-se para 

o GRANDE EXPEDIENTE e ocupou a Tribuna pela ordem de inscrição o vereador REGINALDO MOTA 

DE OLIVEIRA que iniciou sua fala parabenizando em nome da APAE o aluno Joel Almeida. Prosseguindo, 

destacou que esteve na SEDUC junto com a Secretária de Educação Municipal por intermédio do Deputado 

Fernando Coimbra fazendo cobranças a respeito da obra da Escola de Perseverança que estava parada e que 

já foi atendido seu pedido, haja vista que já entrou uma parcela para dar continuidade na mesma. 

Continuando falou sobre a área da agricultura, ressaltando que seria importante todos os vereadores se 

reunir com o Secretário de Agricultura para ter informações mais detalhadas do que está acontecendo, 

porque segundo ele, o agricultor faz as cobranças e o vereador não tem conhecimento de certas situações 

para repassar para os mesmos. Concluindo, comentou sobre a situação da PA e de alguns ramais, dizendo 

que entende que não se pode mexer com estradas nesse período chuvoso, mas tinha que ser tomado 

providências para pelo menos amenizar certos trechos que estão intrafegáveis. Subiu a Tribuna o vereador 

DAVI LOPES que iniciou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade e em seguida pediu aos seus 

nobres pares que não olhem mais a política, mas sim as dificuldades que o município enfrenta, que segundo 

ele, está precisando muito do empenho de cada um para que haja solução. O parlamentar comentou sobre o 

Requerimento n° 001/2017, do vereador Osni Oliveira, que requer ao Governador do Estado o asfaltamento 

da PA 127 e demais trechos e na oportunidade, lançou um desafio a todos os seus pares, destacando que 

seria importante Prefeito e Vereadores se unir e ir em busca da concretização da obra, porque a cada dia que 

passa a situação só piora.  Continuando falou sobre a área da educação, em especial a situação das Escolas, 

destacando que, fez uma visita em uma delas onde funciona o pré-escolar e ficou com pena da professora, 

porque não tem banheiro, não tem energia, não tem janela, não tem ventilador e para completar a sala estava 

cheia de água e mais uma vez clamou a união de todos por melhorias para o município. “Eu sei que é difícil 

para um gestor resolver tudo em poucos dias, mas se  houver empenho e união será possível darmos uma 

melhor qualidade de vida para nosso povo”, finalizou. Manifestou-se da Tribuna o vereador SILVANDRO 

DE JESUS BATISTA DAS NEVES dizendo que são vários requerimentos sendo apresentados e aprovados, 

mas que ainda não há respostas. Prosseguindo comentou sobre a situação do ramal do Tóio e Aliança 

dizendo que, praticamente todos os dias faz esse percurso e a situação está bastante complicada. Relatou 

também a situação das ladeiras do Theba e disse que entende que o governo está iniciando com muita 

dificuldade, principalmente na questão de estradas, mas segundo ele, algumas necessidades precisam ser 

resolvidas. Falou também sobre as pontes que estão caindo em diversas comunidades, sobre a questão de 

energia e sobre a questão da água ressaltando que o desafio é muito grande, mas é preciso juntar forças e 

procurar soluções. Na área de educação o parlamentar disse que são várias escolas que não tem banheiro, 

não tem água, não tem nada e que a merenda que chegou, ontem já terminou e que é preciso sentar para 

saber o que está acontecendo, porque de acordo com ele, o vereador faz o seu pedido através de 

requerimento e que acredita que é preciso ser atendido. Por fim, ressaltou a importância do público nas 

Sessões, agradecendo a presença do Professor André e demais presentes e se reportou a respeito da sua fala 

na Sessão passada sobre a atuação do SINTEPP. Fez uso da Tribuna o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA 

OLIVEIRA que iniciou sua fala fazendo referências ao Dia Internacional da Síndrome de Down e 

parabenizou o Presidente por conceder espaço ao aluno Joel Almeida, enfatizando a importância da 

convivência dessas pessoas na Sociedade e da importância APAE para o município e fez elogios ao trabalho 

dos professores que trabalham na referida  escola. Dando continuidade, fez referências ao seu Projeto de Lei 

n° 003/2017, destacando que está apresentando o mesmo para que seja introduzida em sala de aula uma 

educação esclarecedora sobre os riscos que as pessoas correm ao entrar no mundo das drogas. Prosseguindo, 
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agradeceu aos seus nobres pares a aprovação de seus requerimentos dizendo que, existe uma cobrança muito 

grande da população do Ponto Certo sobre a questão de queda de energia, onde várias famílias já foram 

prejudicadas por ter vários equipamentos queimados e esse  requerimento é só para oficializar, porque já 

está agendada a vinda da CELPA de hoje a oito dias lá no Ponto Certo e na oportunidade convidou todos os 

seus pares para a reunião. Disse que junto com o técnico já fez levantamento no Portinho e na Portelinha e 

até agora não foi resolvido, mas que jamais vai desistir de tentar. Seguindo, comunicou a todos que está 

apoiando o Deputado Miro Sanova, de Ananindeua e que já solicitou para o mesmo  marcar uma audiência 

na Eletronorte e na CELPA. e assim que for marcada convidará todos os seus pares para lutar por energia 

para suas regiões. Continuando falou sobre a área da agricultura e disse: “O dia que entrar um prefeito nessa 

Cidade que entenda que investir na agricultura familiar é investir em emprego e geração de renda, nós 

vamos ter a nossa realidade mudada, porque o nosso município é 90% agrícola”, afirmou. Seguindo, o 

parlamentar relembrou alguns sonhos  de prefeitos ditos que iam investir em agricultura e frisou que espera 

que o prefeito atual possa fazer alguma coisa pelos agricultores, porque segundo ele, existe uma força muito 

grande nessa área aqui nesta Casa e que tem certeza que vão levantar essa Bandeira e que espera que os 

produtores possam se sentir acolhidos pelo governo municipal e que pra isso é importante ler o artigo 227 da 

Lei Orgânica, para terem mais força de cobrar em defesa dos agricultores que estão abandonados de todas as 

formas. Da Tribuna manifestou-se o vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA que 

pautou o seu discurso em duas datas importantes que foi do dia 21 de março “Dia Internacional da Síndrome 

de Down” e hoje “Dia Mundial da Água”.  Prosseguindo, parabenizou o aluno Joel Almeida pela coragem e 

disse que o portador da Síndrome de Down ainda enfrenta um preconceito muito grande e segundo ele, não 

é uma pessoa especial, ele precisa ser tratado com um carinho especial. O parlamentar frisou que, no 

município já existe uma turma na Escola Manoel Bernardo da Luz e que na APAE está se fazendo algumas 

adaptações para com que haja um paisagismo melhor do espaço. Por fim, destacou que é preciso olhar com 

muito carinho a questão da água, porque de acordo com ele, pelo não cumprimento da Lei do País e o 

desmatamento as pessoas estão matando muitas matas ciliares que auxiliam os igarapés e o leito do rio e que 

é preciso ter muito cuidado nos pequenos gestos, porque a água é fonte de vida.  Fez uso da palavra o 

Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL dizendo que, tudo que vem a tona hoje, o 

descaso total é da gestão passada, porque segundo ele, as escolas e pontes foram só demolidas, não foram 

construídas e nem dada à devida manutenção e hoje as pontes devido o inverno forte, todas estão indo por 

água abaixo. Em seguida disse que os pedidos feitos através de Requerimentos com certeza estão sendo 

atendidos, mas de forma bem lenta e na oportunidade agradeceu o Senhor Prefeito por atender o seu pedido 

que foi a construção de uma ponte sobre o Igarapé Patauateua na Comunidade Santa Maria. Ressaltou que 

está sendo construída mais uma sala de aula, dois banheiros e um poço artesiano na Comunidade Santa 

Maria e no Taperuçu Km 09 estão sendo construídas duas salas de aula e dois banheiros. Concluindo, 

destacou a realização da Ação Mais Médico no Km 9 do Patrimônio onde foi muito bem sucedida. 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 22 de março de 2017.  

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

 
                                                                                 DAVI LOPES   

       2° Secretário 
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