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

República Federativa do Brasil. 

 Aos vinte e nove (29) 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, NAZARENO TRINDADE DE CRISTO, OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, 

PAULO ALBINO MOREIRA PEDRO OLIVEIRA DA SILVA e SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS 

NEVES. Ausente o vereador DAVI LOPES 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 22 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 Davi Lopes. Comunicado da União 

dos Vereadores do Brasil. Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a Prefeitura Municipal de São Domingos 

do Capim conforme dados: QUOTA R$ 157.385,58. Ofício n° 288/2017 da Assembleia Legislativa, que 

encaminha cópia da Moção n° 11/2017, de autoria do Deputado Dr. Jaques Neves que requer a instalação  

Bancária de Caixas Eletrônicos do Banpará no  município de São Domingos do Capim. Comunicado da 

CELPA que informa que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Domingos do Capim, 

apresenta débitos vencidos no valor de R$ 128.676,11 (cento e vinte e oito mil seiscentos e setenta e seis reais 

e onze centavos). Foram concedidos cinco minutos para comentários sobre os Expedientes em pauta. 

Reportou-se o vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA dizendo que seria importante 

esta Casa fazer um ofício para o SAAE solicitando maiores esclarecimentos sobre o débito de energia. Não 

havendo mais comentários passou-se para a ORDEM DO DIA quando foram apreciados os seguintes 

documentos: Requerimento n° 018/2017, de autoria do vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA 

cujo teor é para agradecer a REDECELPA pelos serviços prestados neste município, com a troca de 

lâmpadas, geladeiras e recadastramento para as pessoas de baixa renda e requer que sejam feitos novamente 

os mesmos trabalhos para atender um maior número de pessoas que não foram contempladas na primeira 

operação. Requerimento n° 019/2017 de autoria do vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS 

NEVES, cujo teor requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a construção de mais duas salas de aula na 

Escola Municipal João da Silva Lobo na Comunidade Independência. Requerimento n° 020/2017 do mesmo 

autor, cujo teor requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a construção da Escola Boa Esperança na região 

do São Lopes. Requerimento n° 021/2017 de autoria do vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA cujo teor 
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requer ao Prefeito Municipal a instalação dos dois portões da Creche onde funciona a Escola Cantinho do 

ABC. Requerimento n° 022/2017 de autoria do vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA cujo teor 

requer ao Coordenador da Bancada do Pará Deputado Lúcio Vale que na divisão das emendas 

parlamentares seja calculado um percentual suficiente para asfaltar a PA 127 e a PA 253. Requerimento n° 

023/2017 de iniciativa do vereador NAZARENO TRINDADE DE CRISTO, cujo teor requer a construção de 

um Posto de Saúde na Comunidade Nova Caminhada no Pirajauara e após a construção seja designado 01 

técnico de enfermagem, 01 vigia e 01 auxiliar de serviços gerais. Requerimento n° 024/2017 de iniciativa do 

vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, cujo teor requer ao Deputado Miro Sanova designar para 

este município o Projeto Ação Cidadania para emissão de documentos pessoais. Requerimento n° 025/2017 

de iniciativa do vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, cuja finalidade é requerer ao Prefeito 

Municipal melhorias no espaço de atendimento da fisioterapia e do ambulatório municipal. Requerimento n° 

026/2017 de iniciativa do vereador NAZARENO TRINDADE DE CRISTO, cujo teor requer ao Executivo 

Municipal em conjunto com a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte o retorno das aulas de aeróbica que 

funcionava no município.  As proposições foram colocadas em discussão e votação e aprovadas a 

unanimidade. Ato contínuo passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE e ocupou a Tribuna pela ordem de 

inscrição o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA que inicialmente agradeceu aos seus nobres 

pares a aprovação de seus requerimentos e teceu comentário sobre o seu pedido ao Governo do Estado e 

também ao Deputado Lúcio Vale que é coordenador da Bancada do Pará a respeito do asfaltamento da PA 

127 e da PA 253,, ressaltando que é necessário esta Casa se mobilizar constantemente para que a obra seja 

implantada e cobrar também do Executivo uma manutenção na PA 127, por que segundo ele, o inverno está 

rigoroso, mas não se pode esperar o verão para fazer alguma coisa. Prosseguindo o parlamentar falou sobre a 

área da saúde e parabenizou a gestão municipal pela permanência constante de médicos no hospital, porém 

frisou que, a reclamação da população a respeito dos postos está muito grande. Falou também sobre a 

atuação dos ACS dizendo que, não sabe quando um ACS passou na sua residência. Em seguida, convidou 

todos os seus pares a se fazerem presente na reunião com a REDECELPA e enfatizou que muito já fez pelas 

comunidades na questão de energia, mas que também muitos votos já perdeu, por que não conseguia  e as 

pessoas pensavam que relaxava no pedido, mas segundo ele, não vai parar de insistir e vai sempre lutar pela 

causa social, pela causa das comunidades e dos bairros. Por fim, ressaltou a importância da mobilização  de 

todos os vereadores em torno da execução da obra de asfaltamento da PA 127 e da construção da ponte sobre 

o Rio Capim. Manifestou-se da Tribuna o vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES que 

iniciou suas palavras agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho e disse que esse trabalho exige muita 

seriedade, porque as dificuldades enfrentadas pelo município são inúmeras e o desafio maior ainda. 

Continuando teceu comentário sobre os seus requerimentos apresentados na Sessão de hoje enfatizando que, 

a estrutura física das escolas é uma realidade que precisa ser vista com carinho e que espera que nessa gestão 

possa receber uma resposta positiva sobre o seu pedido. Finalizou relatando mais uma vez a situação 

precária da via que liga a Cidade a Ilha do Tóio dizendo que todos os pedestres que usam a estrada correm 

risco de vida e que entende que não tem como se fazer um reparo total, mas segundo ele, é preciso priorizar 

as piores partes e na oportunidade fez um apelo ao Presidente desta Casa para que junto com os demais 

vereadores possam cobrar uma resposta do Executivo, para que a população não sofra maiores 

consequências. Subiu a Tribuna o vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA tecendo comentário sobre 

a questão da energia elétrica, sobre a área da saúde e educação. “A saúde tem melhorado muito e a educação 

também não tem ficado para traz, tem muito para se fazer, mas já se pode observar melhorias nessa área, 

haja vista que os ônibus escolares que estavam parados, hoje já estão funcionando”, afirmou. Prosseguindo 

falou sobre a área da agricultura dizendo que, está muito acomodada, os funcionários estão amontoados sem 
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fazer nada e segundo ele, é preciso tomar uma providência sobre essa Secretaria, tendo em vista que existe 

uma área onde cabia aos técnicos e alguns funcionários fazer algum experimento de como melhorar a 

produção para repassar aos agricultores. Continuando, agradeceu a aprovação de seus requerimentos e 

comentou sobre o requerimento do vereador Osni Oliveira sobre o asfaltamento da PA 127, ressaltando que 

todos tem que se unir para conseguir a obra, pois independente de política e de partido está à melhoria do 

município. Fez uso da palavra o Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL que 

inicialmente comentou sobre a situação da PA dizendo que hoje está tendo a desculpa de não mexer na 

mesma por conta da chuva, mas de acordo com ele, o prefeito tem que imediatamente dá manutenção nas 

máquinas, para que no verão, elas já estejam funcionando. Dando continuidade, convidou todos os seus 

pares para participarem da Ação “Mais Médicos”, que se realizará no dia 02 de abril na Comunidade 

Ariacaua. O parlamentar comentou sobre o requerimento do vereador Pedro Oliveira e frisou que irá levar o 

pedido pessoalmente ao Senhor Prefeito para que seja providenciado imediatamente o portão da creche, 

porque as crianças estão correndo risco. Prosseguindo comentou sobre a questão dos ACS e disse que esses 

profissionais são muito ausentes e que seria importante convocar o representante da classe para esclarecer 

aqui nesta Casa a rotina dos mesmos. Por fim, falou sobre o comentário do vereador Reginaldo Mota de 

Oliveira a respeito dos funcionários da Secretaria de Agricultura e disse que a maioria dos tratores estão 

quebrados e não tem como fazer nada a não ser olhar pro tempo e esperar melhorar as condições da 

Prefeitura para que seja dada manutenção nas máquinas e colocar o pessoal para trabalhar.   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 29 de março de 2017.  

 

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

 
                                          

 

 


