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

República Federativa do Brasil. 

 Aos dez (10) 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 03 de maio 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: Acórdão n° 29.240, referente à aprovação da Prestação de Contas com 

ressalvas da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, exercício financeiro de 2008, de 

responsabilidade do Senhor Pedro Oliveira da Silva. Acórdão n° 22.259, referente à Prestação de Contas 

da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, exercício financeiro de 2001, de responsabilidade do 

Senhor Raimundo Orandino Marinho de Araújo, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, 

devendo ser dado baixa na quantia relativa ao agente ordenador e reduzir para R$ 6.215,00, o valor a ser 

recolhido pelo Ordenador de Despesas. Acórdão n° 28.433, referente a aprovação das Contas da Câmara 

Municipal de São Domingos do Capim, exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do Senhor Paulo 

Elson da Silva e Silva. Foram concedidos cinco minutos para comentários sobre os Expedientes em 

pauta. O vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA usou a palavra e detalhou o motivo das suas contas 

serem aprovadas com ressalvas. Não havendo mais comentários, passou-se para a ORDEM DO DIA com 

a leitura de: Requerimento n° 043/2017 de iniciativa do vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS DO 

AMARAL, cuja finalidade é requerer ao Executivo Municipal a construção da Escola Municipal Jauara. 

Requerimento n° 044/2017 do mesmo autor, cuja finalidade é requerer ao Executivo Municipal a reforma 

da ponte do portinho em nossa Cidade. As proposições foram colocadas em discussão e votação e 

aprovadas por todos os vereadores presentes. Em seguida, teve inicio o GRANDE EXPEDIENTE, ocasião 

em que ocuparam a Tribuna, por ordem de inscrição os seguintes vereadores: PEDRO OLIVEIRA DA 

SILVA: --- Senhor Presidente, Senhores Vereadores! Hoje eu gostaria de falar como brasileiro e fazer uma 

profunda reflexão sobre o momento político que nós estamos vivendo, um momento nebuloso, um 

momento muito difícil sobre todos os aspectos e a gente fica muito preocupado por que, essa crise reflete 

nos municípios e o nosso não poderia ser uma exceção. Nós temos problemas graves aqui no município, 
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que eu não consigo ver nos próximos anos se resolver, porque são problemas que passam de geração para 

geração e a gente não vê perspectiva de melhorar. Ontem, nós tivemos uma chuva que causou um 

problema e uma ameaça, várias casas foram no fundo, nós temos problemas estruturais agravantes, o 

município não disponibiliza de recurso pra investir em infraestrutura. Nós temos a questão da educação 

no município que é um problema grave e a rede física da Secretaria completamente sucateada, não tem 

perspectiva de se construir prédio para a Secretaria de Saúde que funciona em local inadequado, com 

preços absurdos de aluguéis, temos ainda que conviver com uma PA 127 esburacada, não temos ainda 

perspectiva de um asfalto e isso coloca o município de São Domingos em uma condição de atraso perante 

os outros municípios.  São muitas coisas que a gente precisa refletir e discutir para começar a mudar a 

realidade do município. Então, aqui fica  essa reflexão do momento que a gente está vivendo e do 

momento que precisamos construir juntos. / DAVI LOPES: --- Meus cumprimentos a todos os meus 

nobres pares, funcionários e público presente. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela 

oportunidade que Ele está nos concedendo. Estamos enfrentando um desafio muito grande e estamos 

vendo que a verdade parece que a cada dia está sendo abafada, na área da educação é tanta reclamação e 

se nós não tivermos diálogo com o gestor irá continuar na mesma situação. Parece que uma pessoa 

quando assume um cargo como secretário, deixam os vereadores de lado, porque só eles que resolvem 

tudo e em certos momentos, eu não sei onde está o poder do gestor. Semana passada eu fui falar com o 

prefeito a respeito de uma servidora concursada que está amamentando e queria sua transferência para 

mais perto, mas ele não resolveu, porque quem tinha que fazer isso era o secretário. Aquilo que eu estou 

buscando lá fora e trazendo pra cá, o gestor aceita, mas os secretários não aceitam e por isso fica, e eu não 

sei o que devemos fazer para mudar a história desse município. Os agricultores da minha região estão 

sofrendo, na quarta-feira passada eu mandei buscar a carga dos mesmos, por debaixo de chuva, em 

caminhos que não passava nem moto, nem cavalo, mas não estou culpando o prefeito, acredito que o 

inverno está muito forte e por isso as estradas estão intrafegáveis. Devido às condições das estradas, toda 

semana está quebrando um transporte escolar e eu estou sendo bastante cobrado sobre isso, mas se a 

gente for falar para o prefeito ele não dá ouvido.  É preciso tomar uma atitude para levantar essa Bandeira 

que está caída e eu estou à disposição pra ajudar o gestor a correr atrás do melhor para o município. / 

PAULO ALBINO MOREIRA: --- Bom dia a todos!  A gente se sente muito indignado com as situações 

que estão acontecendo e as pessoas que vem de outros municípios são as que mais criticam e eles não 

criticam o prefeito, eles vêm em cima dos vereadores. Eu acho que secretário manda sim, mas ele não foi 

votado, fomos nós vereadores que saímos para pedir voto para o prefeito, então acredito que é o momento 

da gente se unir mais do que nunca e convocar o prefeito para termos uma conversa, para tentarmos 

amenizar algumas demandas. Ontem recebi uma ligação do professor da Escola do Tamatateua, 

solicitando que fossem tomadas as providências necessárias por parte do prefeito a respeito da situação 

da escola. O convênio da escola da Comunidade Monte Alegre foi perdido e hoje a obra está parada e até 

o material que sobrou está sendo levado e isso é um prejuízo muito grande para o município. Eu fiz um 

apelo ao Deputado Hélio Leite que conseguisse de volta esse convênio, para dar andamento na obra que é 

de grande importância para aquela região. O trapiche da comunidade está precisando ser concluído, 

porque é de grande utilidade para alunos e moradores. / Aparteando NAZARENO TRINDADE DE 

CRISTO: --- Eu estive visitando a Comunidade do Tamatateua e eu tenho conhecimento do local onde 

está funcionando a Escola. O que eu peço é que a Secretária de Educação possa nos dar um esclarecimento 

de como está o planejamento da obra da Escola que foi interditada. / PAULO ALBINO MOREIRA:  --- 

Eu acredito que o mais viável é nos irmos com o prefeito para que ele possa nos esclarecer o que está 

acontecendo. Espero que a nossa união seja permanente para que a gente consiga fazer uma boa gestão. 
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Muito obrigado! / OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA:  --- Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Público presente! Quero iniciar o meu discurso  fazendo uma referência aos discursos dos nobres 

vereadores que me antecederam. Dizer que, essa lamentação de vocês, infelizmente é corriqueira nessa 

Casa, a gente vem acompanhando essa dificuldade do entrosamento dos vereadores da base com o 

governo, e aí está a grande dificuldade de resolver os problemas. Essa angústia de querer contribuir e 

querer colaborar e o sujeito não aceitar, eu venho vivendo ao longo dos anos aqui nessa Casa, mas eu  

como vereador de oposição, estou aqui também disposto  a somar forças com vocês, seja para chamar o 

prefeito nessa Casa ou ir até ele para dividirmos as reclamações da população. Quero agradecer a todos 

que compareceram na convenção do PDT e a todos que me ajudaram na organização da mesma. Quero 

falar em defesa de uma categoria que eu acredito que está precisando muito, mas infelizmente eles não 

vêm até nós, que é o SINDSAÚDE. O prefeito atual quando assumiu, tirou uma gratificação que os ACS 

tinham e isso em valores reais, dá um pouco mais de duzentos reais, eu estou procurando saber do ponto 

de vista legal se ele está certo ou errado. O que eu sei, foi que em 2007, nos aprovamos uma Lei nessa Casa 

e eu estou solicitando ao Prefeito esse decreto, que eu quero saber se os ACS estão incluídos e se  não 

estiverem, nós temos que agir, porque eles têm direito, por que trabalham com um certo risco. Também 

quero mencionar aqui a questão das estradas que estão de certa forma muito deteriorada pelo inverno 

rigoroso e eu quero dizer que, o PDT coordenava essa Secretaria no governo passado e foram quatro anos 

de trabalho, mas mesmo assim, não foi possível atender todas as comunidades, e se a gestão atual não 

começar a agir, vai ficar difícil chegar pelo menos na metade do município e eu provo que a chuva não 

impede o trabalho, porque tenho um exemplo bem prático de um trecho da PA que foi feito. /Aparteando 

PAULO ALBINO MOREIRA: --- Se não tem como trabalhar nas estradas, pelo menos vamos agir nas 

pontes, por que quando o verão se aproximar as pontes estão todas prontas. / OSNI DE JESUS DA 

SILVA OLIVEIRA:  --- Hoje os igarapés são pequenos e tem que se trabalhar na perspectiva de tubulação 

e diminuir as pontes de madeira. Um prefeito tem que ouvir o clamor da Câmara para corrigir o seu 

governo, se entender que só é crítica, vai travar uma briga com o Legislativo e só vai prejudicar o 

andamento do seu governo, mas se entender que a Câmara é parceira, mesmo criticando, vai ter muita 

chance de acertar. Muito obrigado! / REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA: --- Bom dia a todos!  A gente 

quando é parceiro tem ansiedade que as coisas  se resolvam, para vê o sucesso do município, mas a gente 

faz nossos requerimentos e não temos resposta e eu peço que haja mais um pouco de consideração com os 

vereadores por parte dos secretários e diretores do governo, por que hoje as máquinas estão em 

Perseverança e eu não fui informado. Não estamos aqui para julgar prefeito e sim para discutir os 

problemas de cada região, porque os vereadores são o para choque do povo. Em Perseverança nós 

tivemos que tomar uma atitude para que as aulas iniciassem hoje e foi cedido o barracão e a igreja, mas  

eu não vou deixar de cobrar do Executivo para que a obra da Escola seja concluída. Existe a situação do 

PM Box, que eu também acho que não é justo funcionar naquele prédio. A respeito das estradas, como foi 

dito aqui, quando quer faz, só é preciso planejamento. / Aparteando NAZARENO TRINDADE DE 

CRISTO: --- Ontem com aquela chuva a Rua Magalhães Barata foi pra debaixo d’água e a Escola Maroja 

Neto foi ao fundo e eu como autoridade do município venho clamar ao Executivo que possa 

disponibilizar uma equipe para que seja tomada as providências necessárias. /REGINALDO MOTA DE 

OLIVEIRA: --- Existem escolas com vários problemas, como por exemplo, a do Canary que a porta foi 

colocada na gestão do Pinheiro e está lá toda remendada. Tem problemas que se resolvem em um ou dois 

dias, mas para isso é preciso a Secretaria de Educação montar uma equipe para fazer os serviços 

necessários. A situação das estradas, como já foi dito aqui, quando quer faz, lá no km 06 fizeram o 

trabalho, mas deixaram de fazer o trabalho em um trecho mais próximo da Sede e eu acho que cabe ao 
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diretor de transporte tomar uma providência. Eu acredito que as pessoas só devem nos escutar, porque 

caso contrário, nos vamos ficar nesse embate aqui, aprovando requerimentos e o povo aí sofrendo.   Eu 

fiquei chocado ontem por chegar a minha comunidade um trator da Secretaria de Agricultura de Mãe do 

Rio e aqui nessa Casa eu sempre cobrei a respeito dessa área, mas há cinco meses eu não tenho uma 

resposta e olha que não é de hoje que eu estou brigando por isso e para mim isso é constrangedor. Eu acho 

que as coisas tem que começar a se ajustar, porque o momento é agora. Muito Obrigado! /SILVANDRO 

DE JESUS BATISTA DAS NEVES: --- Saúdo os meus nobres pares e agradeço a Deus por mais um dia 

de trabalho. Eu digo para vocês que como eleitor desse município eu fiz várias críticas, até muito duras  

aos vereadores que me antecederam nessa Casa e hoje eu faço parte da mesma e tenho o poder em mãos, 

mas as vezes eu me acho até sem coragem de sair de casa, porque o desafio é muito grande e sendo 

representante do povo eu busco coragem nos amigos e nos familiares para tentar caminhar junto com o 

povo, por que vereador que não tem coragem, não sai na comunidade, por que as cobranças são muitas. A 

merenda escolar chegou ontem um pouquinho lá na nossa comunidade, a gente sabe dos problemas que 

houve com os professores e até hoje nós não temos respostas. Estão se acarretando várias situações e nós 

como vereadores sabemos disso e está caindo sobre nossas costas, porque o nome que a gente ouve pelas 

ruas, pelas comunidades, é dos vereadores. Todos nós temos conhecimento da situação das estradas, a 

gente entende a questão do inverno, mas quando nós vereadores somos zombado de forma desrespeitosa 

por parte do cidadão, a gente tem que saber relevar, porque realmente eles têm direito de cobrar do 

vereador. Eu venho de uma região da margem esquerda do rio Capim, que nós estamos no quinto mês e 

eu já apresentei sete requerimentos e até hoje não fui atendido com nenhum pedido e nem tenho 

respostas. Essa semana eu estava novamente na região fazendo uma visita e eu desafio os meus pares a 

conhecerem a realidade dessa região, que aí vocês vão ver que, os mínimos direitos a gente não usufrui. 

Na Escola da Comunidade Independência nós não temos como fazer um retelhamento com medo do teto 

desabar, por que talvez não aguente o peso de uma pessoa, e não é só essa escola que está em condições 

precárias, por que, Boa Esperança, Tauary, Sagrada Família, Izabel Cunha, Araninga, São Benedito, São 

Bento, Livramento II, Jesus Por Nós, são lugares que as escolas funcionam em barracões e por esse motivo 

eu aguardo uma resposta, não só por escrito, mas em trabalho. Se hoje na Comunidade Independência 

existe um trapiche foi através do empenho e do trabalho dos moradores, por que senão os alunos não 

tinham onde desembarcar para irem até a Escola. O vereador Osni Oliveira falou que as máquinas 

estavam sobre o comando do seu partido na gestão passada e eu tenho uma decepção muito grande 

porque eu fui procurado por vários jovens na época que me solicitaram a abertura de um campo de 

futebol e estava tudo certo para que a máquina fosse destinada para a nossa comunidade, mas não sei o 

que houve que a mesma foi para o km 15, isso é só para vocês constatarem que a nossa região não tem 

direito a essas coisas. Diante das cobranças que eu venho enfrentando hoje, eu não vou me omitir e não 

vou carregar essa culpa sozinho, posso até perder a eleição, mas eu perco com o povo. Essa Casa tem força 

e unida ela tem muito mais e tem como intervir em certas situações, porque todos aqui sabem o seu papel,  

a sua função e sua importância para o município. Boa tarde e obrigado a todos! /  E, 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 10 de maio de 2017.   

 

ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL        ANTONIO SERGIO DO N. BATISTA                       
         Presidente                     1° Secretário        
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         DAVI LOPES 
         2° Secretário 
 


