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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 Solene de Abertura do 1° Período 

Legislativo de 2017, da Décima Nona (19ª) Legislatura 

da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, 

realizada no dia 15 de fevereiro de 2017, nesta 

Cidade, Estado do Pará, República Federativa do 

Brasil. 

Aos quinze (15) dia 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 dezenove horas, reuniram-se os Vereadores: ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL, REGINALDO 

MOTA DE OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA, DAVI LOPES, NAZARENO 

TRINDADE DE CRISTO, OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, PAULO ALBINO MOREIRA e SILVANDO 

DE JESUS BATISTA DAS NEVES para a Sessão Solene de Abertura do 1° Período Legislativo de 2017. O 

Senhor Presidente sob a proteção de Deus declarou aberta a Sessão e convidou a  Excelentíssima Senhora 

JANY CRISTINA MARTINS NUNES, Vice-Prefeita,  para fazer parte da Mesa. Em seguida concedeu a 

palavra ao vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA- PT que iniciou solicitando aos 

presentes que se posicionassem de pé e em seguida proferiu a leitura do Salmo 91. Prosseguindo, convidou o 

Excelentíssimo Prefeito Municipal PAULO ELSON DA SILVA E SILVA para tomar assento a Mesa. Dando 

continuidade, congratulou-se com seus pares e com o público presente e agradeceu aos vereadores que como 

ele, estão nesta Casa com enorme desejo de trabalhar pelo bem estar do povo. Enfatizou que, os que estão 

chegando têm muito que aprender com os que estão aqui sobre a legislatura, porém, têm muito a contribuir 

sobre a ação parlamentar do vereador. “A população de São Domingos do Capim, quando foi às urnas em 

outubro de 2016, e renovou o chefe do Executivo e setenta por cento do Legislativo, nos passou uma 

mensagem de querer um novo momento em nosso município, esse novo querer requer políticas públicas 

para os mais necessitados, participação popular nas decisões dos programas e projetos que venham melhorar 

e facilitar o bem comum do nosso povo, para que o mesmo possa ser tratado com respeito e carinho e que os 

serviços de cidadania possam atender com eficácia os nossos usuários, para que o povo sinta orgulho de 

morar em um município chamado, a Capital da Pororoca, eu sei que assim como não foi fácil chegar a esta 

Casa de Leis, também não vai ser diferente enfrentar os desafios que os malefícios da política nos impede de 

agir em favor do nosso povo, mas com as bênçãos de Deus  e o apoio de cada um, iremos perpetuar o 

mandato comprometido com as causas sociais dos mais necessitados e também desenvolver  as ações de 

políticas públicas de caráter profícuo, ordeiro e com responsabilidade social, respeitando a Lei Orgânica do 

município e o Regimento Interno da Câmara, somos seres humanos e por isso não somos perfeitos, porém 

dentro dos parâmetros que nos permitem agir como legislador desta Casa, eu lutarei a cada dia para não 

cometer erros intoleráveis aos olhos da política e da Sociedade Capimense. Muito Obrigado por acreditarem  

em meu potencial político e farei de tudo para dar o retorno dentro do meu papel  e ações de vereador”, 

finalizou o parlamentar.  Dando continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao vereados OSNI 

DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, que primeiramente cumprimentou a todos os presentes e em seguida 
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ressaltou que, esse é um momento muito solene, tanto para os vereadores que estão chegando, como para ele 

que já está aqui desde dois mil e um. Segundo ele, sempre é uma nova expectativa, sempre é um novo frio na 

barriga e sempre há aquela boa intenção de se fazer um bom trabalho, mas infelizmente quando assumem o 

mandato muitas das vezes não conseguem agradar a todos, mas que o sentimento sempre é de contribuir em 

prol da população e que o mesmo a cada mandato se renova. Falou que está apostando muito no trabalho do 

novo Presidente, porque sabe da sua determinação e coragem e torce muito para que o mesmo possa fazer 

uma boa gestão à frente desta Casa. Disse que muito lhe honra, ter parlamentares nesta Casa vindos do 

interior e almeja que os mesmos façam um excelente trabalho, porque vem acompanhando as demandas 

principalmente da região ribeirinha desde dois mil e que é um pouco frustrado pelo trabalho ainda não ter 

avançado. Enfatizou que, não é fácil está aqui, não é fácil chegar aqui e que se manter aqui também não é 

fácil, mas não é impossível, porque como prova está ele aqui ainda sobrevivendo no mundo que hoje o povo 

olha os políticos com muita desconfiança, porque a política está entrelaçada de gente mal intencionada. Por 

fim, fez um pedido ao Prefeito para que todos possam se unir para conseguir a obra da ponte sobre o rio 

Guamá e do asfaltamento da estrada, para que assim o município tenha a possibilidade de crescimento e 

desenvolvimento que a população tanta almeja. Na sequência, o Senhor Presidente convidou para usar a 

palavra o vereador NAZARENO TRINDADE DE CRISTO - PROS que iniciou sua fala agradecendo a Deus 

por tudo e em seguida saudou seus nobres pares, autoridades e público presente. Continuando, falou da 

importância do público nas Sessões desta Casa e na oportunidade agradeceu as pessoas pelos mil e oitenta e 

sete votos, que fez com que fosse o vereador mais votado do município. Prosseguindo, o parlamentar 

desejou ao Presidente desta Casa muito sucesso em sua gestão e salientou que, esta Casa está pronta para 

contribuir da melhor forma com o Poder Executivo, pois segundo ele, o município precisa da união entre os 

Poderes e entre as pessoas para trilhar no rumo do desenvolvimento. Falou sobre sua trajetória política e 

enfatizou que, quem lhe lançou na política foi o seu eterno irmão Raimundo Clei, mas que pela vontade de 

Deus não está mais aqui para também exercer o seu segundo mandato. Concluindo, disse que, irá continuar 

firme e forte para lutar pelo município através do mandato que lhe foi confiado. Seguindo, fez uso da 

palavra o vereador PAULO ALBINO MOREIRA - PP que inicialmente agradeceu a Deus e ressaltou que foi 

escolhido pelo povo para representar o município aqui nesta Casa e que está pronto para contribuir da 

melhor forma para não deixar as pessoas decepcionadas. Disse que veio para esta Casa em missão de paz e 

para trabalhar em prol do município, porque é disso que ele precisa. Finalizando, disse que veio da 

Comunidade Monte Alegre, de uma família muito acolhedora e na oportunidade se colocou a disposição  

para servir o seu povo.  Prosseguindo, o Senhor Presidente passou a palavra ao vereador DAVI LOPES – 

PSC,  o qual cumprimentou todos os seus pares, autoridades e público presente e agradeceu a Deus por esse 

momento. Agradeceu a todas as pessoas que o ajudaram a chegar até aqui e falou que é um privilégio muito 

grande poder contribuir e defender os interesses do povo. Por fim, enfatizou a importância da união de todos 

para o bem estar da Sociedade Capimense, que tanto espera pelo melhor. Em seguida, usou a palavra o 

vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA - PSL que primeiramente saudou todos os presentes e disse 

que é uma satisfação muito grande está aqui nesta Casa pela primeira vez e destacou que, irá procurar 

honrar com o mandato que lhe foi confiado, trabalhando pelo engrandecimento do município com 

humildade e união.  Continuando, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao vereador SILVANDRO DE 

JESUS BATISTA DAS NEVES - DEM o qual saudou todos os presentes e ressaltou que, o discurso dos 

vereadores pedindo a união de todos para lutar em prol do município já lhe deixa de coração aliviado, 

porque segundo o parlamentar, o desafio é muito grande e sem dúvida todos irão precisar estar unidos, para 

buscar e discutir políticas públicas e sociais que venham resgatar a juventude e ajudar os pais de família do 

município que estão sem amparo nenhum. Falou sobre a falta de opções de trabalho no município, dizendo 
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que, isso contribui muito para que várias pessoas lotem a Prefeitura em busca de emprego. Segundo ele, o 

prefeito e o vereador não são vistos como uma autoridade e sim como fonte de emprego, porém cabe a cada 

um mudar essa realidade. Por fim, se colocou a disposição para ser mais um parlamentar a unir forças para 

que o município seja o maior beneficiado. Fez uso da palavra a Excelentíssima Senhora JANY CRISTINA 

MARTINS NUNES - PT, Vice-Prefeita, nos seguintes termos: “Nós estamos com uma grande 

responsabilidade de fazer nesses quatro anos com que o município venha a se desenvolver, lutar por 

políticas públicas e lutar por melhores dias pro nosso povo e fazer com que o município gere renda e para 

isso todos nós precisamos nos unir para ir em busca de recursos com os nossos deputados”. Ressaltou que é 

preciso reformular a Lei Orgânica, o Código de Postura do município e criar Leis de incentivo a Cultura. 

Concluindo, falou da importância da criação do Conselho da Mulher e das visitas nas Comunidades, porque 

segundo ela, existe muito trabalho a ser feito, mas para isso é preciso que todos se dê as mãos, para que 

juntos possam encontrar uma solução para os grandes problemas que assolam o município. Dando 

continuidade, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Excelentíssimo Prefeito Municipal PAULO ELSON 

DA SILVA E SILVA – PP, que iniciou sua fala saudando seus nobres pares, autoridades e público presente e 

em seguida disse que, essa nova legislatura tem um significado muito importante pra população, haja vista 

que o povo foi às urnas e fez uma mudança bastante significativa, inclusive com vários vereadores 

representando as comunidades. Segundo ele, isso prova que o povo do interior se uniu  e quis ter a sua 

representatividade dentro do Poder Legislativo e que isso lhe dá uma felicidade muito grande, porque são 

pessoas humildes, mas com responsabilidade de trabalhar pelo município. Prosseguindo, falou sobre a 

situação atual que o município vive e de como está se empenhando para melhorar a vida das pessoas na área 

da saúde, educação e outras. “Eu sei que são apenas quarenta e cinco dias de gestão e apesar de todos os 

problemas, as coisas já estão começando a caminhar, porque disposição pra ir em busca de melhorias para o 

município graças a Deus eu tenho de sobra e mesmo antes de assumir o mandato de prefeito eu já estava 

correndo atrás de recursos e já tive a oportunidade de ir duas vezes a Brasília batendo de porta em porta e eu 

tenho certeza que todo esse trabalho vai trazer prosperidade para o nosso povo, porque nós já temos 

perspectivas positivas para esse primeiro ano de governo, como por exemplo, urbanizar o bairro do Ponto 

Certo, a aquisição de um caminhão papa lixo, um trator, uma caçamba e emendas para a secretaria da saúde 

e educação”, frisou. Continuando falou que está muito esperançoso e otimista que tudo dará certo e 

enfatizou que a união de todos é de suma importância. Ressaltou também que, cada secretário é filho natural 

do município e que está fazendo de tudo para fechar com os fornecedores para que o dinheiro circule no 

comércio local, para que o mesmo possa crescer e gerar emprego e renda. Por fim, falou que está trabalhando 

incansavelmente para melhorar a vida do povo do seu município e que quer contar com o apoio desta Casa 

para que isso se torne realidade. Fez uso da palavra o Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS 

AMARAL o qual saudou todos os seus pares, autoridades e público presente e agradeceu a todos que lhe 

confiaram a missão de presidir esta Casa dizendo que, a mesma precisa ter  um só objetivo que é zelar pelos 

interesses da população. Destacou a importância da harmonia, do diálogo e da união entre o Poder Executivo 

e o Legislativo visando o bem comum do município. Concluindo, agradeceu pelos novecentos e oitenta e sete 

votos ressaltando que, sempre procurou fazer o bem sem olhar a quem e que por esse motivo foi abençoado.      

E, nada mais hávendo a tratar a Sessão foi encerrada e para constar foi lavrada 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 fevereiro de 2017. 
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