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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 03 de maio de 2017, nesta Cidade, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil. 

 Aos três (03) dias do mês de maio 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 26 de abril 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: Comunicado da ABRACAM- Associação Brasileira de Câmaras 

Municipais. Acordão 29.132/2016, referente à aprovação da prestação de contas da Câmara Municipal de 

São Domingos do Capim, exercício financeiro de 2007 de responsabilidade do Senhor Pedro Oliveira da 

Silva.  Acórdão n° 24.594/2014, referente à aprovação da prestação de contas da Câmara Municipal de São 

Domingos do Capim, exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do Senhor Raimundo Orandino 

Marinho de Araújo. Acórdão n° 28.927/2016, referente à aprovação da prestação de contas da Câmara 

Municipal de São Domingos do Capim, exercício financeiro de 2006, de responsabilidade do Senhor Osni 

de Jesus da Silva Oliveira. Resolução n° 11.273 do Tribunal de Contas dos Municípios, que recomenda à 

Câmara deste município a não aprovação das contas da Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, 

de responsabilidade do Senhor Francisco Feitosa Farias, no exercício financeiro de 2006. Projeto de Lei n° 

002/2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

para o exercício de 2018 e dá outras providências. O Senhor Presidente encaminhou a Resolução n° 11.273 

e o Projeto de Lei n° 002/2017 do Executivo Municipal a Comissão de Finanças e Orçamento para análise 

e emissão de parecer. Foram concedidos cinco minutos para comentários sobre os Expedientes em 

pauta. Não havendo comentários  e nem matérias na Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou para o  

GRANDE EXPEDIENTE e fez uso da Tribuna pela ordem de inscrição o vereador OSNI DE JESUS DA 

SILVA OLIVEIRA que iniciou sua fala fazendo cobrança a respeito da falta de merenda nas escolas, 

dizendo que está sendo muito cobrado por seus alunos e que isso é constrangedor. Falou que há um mês 

atrás, fez cobranças a Secretária de Educação e ela lhe disse que o Edital que convoca a licitação foi feito 

errado e estavam fazendo outro. “Nós estamos praticamente no meio do ano e não tem merenda nas 

escolas e por conta disso, os professores dispensam os alunos das séries iniciais mais cedo e eu quero 
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dizer que, merenda escolar, assim como qualquer outra ação do governo é um negócio sério, porque o 

recurso está vindo e eu quero deixar aqui a minha preocupação e de certa forma uma indignação dos 

alunos, dos professores e dos pais, pela ausência da merenda nas escolas e espero que tenhamos uma 

resposta positiva por parte do Executivo”, frisou. Continuando disse que foi procurado por pais de alunos 

da Escola da Comunidade Livramento II, para denunciar a forma de agir da Diretora atual. Em aparte o 

vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES disse que também está acompanhando a 

questão e está pronto para chegar até a Secretária para saber o que está acontecendo. Em aparte o 

vereador PAULO ALBINO MOREIRA disse que fez uma visita na Escola na quinta-feira e ela não estava. 

Falou que, não é só isso que está errado, por que a situação da Escola é precária. De volta com a palavra o 

vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA disse que teve a informação de que foi a Secretária de 

Educação que bancou o cargo dessa cidadã e segundo ele, ela diz que não vem aqui na Cidade resolver 

nada pela Escola e agora nem na escola ela está indo. Disse também que o programa “Mais Educação”, ela 

não quis assumir e que também existe coisas graves acontecendo, por que professores estão fumando 

maconha e fazendo farra na escola e que tem um professor que faltou uma semana e ainda diz que é peixe 

do prefeito e ninguém pode colocar falta nele. Falou que já passou essa informação para a Secretária e ela 

disse que não compactua com esse tipo de funcionário, porém de acordo com o parlamentar, o professor 

ainda está lá e continua faltando. “Eu defendo com unhas e dentes aquela comunidade e convoco todos os 

meus pares a me ajudarem, porque eu conheço as dificuldades da escola e da comunidade e ter uma 

diretora que diz que não está nem aí para a escola é inadmissível”, disse. Prosseguindo comentou sobre a 

aprovação de suas contas e disse que lamenta a não aprovação das contas do ex-prefeito Francisco Feitosa 

Farias. Concluindo, enfatizou que essa Casa não quer atrapalhar nenhum governo, mas o posicionamento 

dos vereadores é base para o prefeito se corrigir. Usou a Tribuna o vereador REGINALDO MOTA DE 

OLIVEIRA que inicialmente parabenizou os ex-presidentes desta Casa Pedro Oliveira e Osni Oliveira que 

tiveram suas prestações de contas aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Em seguida, 

comentou sobre a área da educação e ressaltou que os vereadores precisam fiscalizar mais em todas as 

áreas e fazer visita aos órgãos públicos para que assim possam ter mais informações. Dando continuidade 

falou sobre a área da agricultura e frisou que, está sendo muito cobrado, pois na sua região essa área 

sempre teve uma contrapartida e hoje não está tendo. Em aparte o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA 

OLIVEIRA convidou todos os seus pares para se fazerem presentes no próximo dia 05 de maio na 

convenção do PDT em sua residência. Disse que a Secretaria de Agricultura do Estado está sobre o 

comando do PDT, e o Doutor Geovani Queiroz que é o Secretário, estará participando da convenção. 

Retomando a palavra o vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA agradeceu o convite e finalizando 

falou da importância dos vereadores dessa Casa fazerem visitas nas Câmaras de outros municípios, pois 

de acordo com ele, é preciso unir forças com os municípios vizinhos, para que assim possam conseguir o 

asfaltamento da PA. Subiu a Tribuna o vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES que 

iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui e cumprir com o seu 

compromisso e pediu a Ele sabedoria para que possam encontrar meios para melhoria do município. 

Prosseguindo demonstrou sua indignação a respeito da falta de merenda escolar. Seguindo, parabenizou 

os vereadores Osni Oliveira, Pedro Oliveira e Raimundo Orandino pela aprovação de sua prestação de 

contas e também lamentou a não aprovação das contas do ex-prefeito Francisco Feitosa Farias. Por fim, 

parabenizou todos os envolvidos na realização do XVII Festival da Pororoca. Fez uso da palavra o 

Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL que iniciou suas palavras dizendo que, 

acredita que já tem merenda no depósito e será distribuída para as escolas o mais breve possível. 

Continuando comentou sobre a situação da diretora da Escola Livramento II e disse que não é a primeira 
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denúncia que chega a respeito da Secretária de Educação, pois foi comunicado pelos moradores da 

Comunidade Monte Sinai que a mesma contratou uma funcionária que não estava agindo de maneira 

correta, mas que essa situação já foi resolvida. Em aparte o vereador PAULO ALBINO MOREIRA disse 

que há um mês atrás, convidou a Secretária de Educação para ir até a Escola da comunidade Livramento 

II, mas ela não foi. Falou que esteve lá e que foi feito um vídeo da situação da escola e da estrada e existe 

uma série de coisas para resolver e que a situação dos professores já foi repassada para o prefeito. De 

volta com a palavra o Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL parabenizou os ex-

presidentes Osni Oliveira e Pedro Oliveira pela aprovação de suas contas. Em seguida, agradeceu a 

presença dos Deputados Márcio Miranda, Hélio Leite, Iran Lima e Osório Juvenil no Festival da Pororoca. 

Prosseguindo, comentou sobre o problema do transporte escolar e disse que, o município está perdendo 

muitos alunos para outros municípios, pela precariedade dos transportes. Em aparte o vereador PEDRO 

OLIVEIRA DA SILVA teceu comentário sobre a realidade e os desafios que todo gestor enfrenta com o 

transporte escolar. Retomando a palavra o Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS 

AMARAL parabenizou o prefeito por ter se empenhado para que os ônibus parados voltassem a 

funcionar e também pela reforma das escolas. Em aparte o vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA 

DAS NEVES disse que o Prefeito de Bujaru, esteve na Comunidade São Lopes e se propôs a aterrar uma  

parte da ribeirinha e colocar transporte escolar. Enfatizou que, a Prefeitura daqui do município manda 

somente um barco para transportar os alunos e que essa perca de alunos é preocupante. De acordo com o 

parlamentar, a Escola da Comunidade Independência corre um sério risco de fechar, por falta de estrutura 

e que pessoas que foram contratadas receberam uma esmola e segundo ele, existe muito servidor 

insatisfeito sobre a questão de pagamento e isso afeta diretamente na escola e o problema do transporte 

escolar é um fato que só vem prejudicando a educação por vários mandatos. De volta com a palavra e 

finalizando o Presidente vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL disse que tem que ser 

tomada uma providência imediata sobre a questão do transporte escolar, para que o município não seja 

penalizado. E, nada mais nada mais havendo a tratar O Senhor Presidente deu por 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 03 de maio de 2017.   

 

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

 
                                          
         DAVI LOPES 
         2° Secretário 
 


