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

República Federativa do Brasil. 

 Aos dezessete (17) 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 dos EXPEDIENTES que constavam de: Acórdão n° 29.578, referente a não aprovação da Prestação 

de Contas do Fundo Municipal de Educação e FUNDEB de São Domingos do Capim, exercício 2013, de 

responsabilidade do Senhor Manoel Bernardo da Luz Neto. Ofício do Senhor Ismael Batista do Amaral. 

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: Alimentação Escolar – EJA R$ 4.320,00; Alimentação Escolar – Ensino Médio R$ 10.288,80; 

Alimentação Escolar – Pré-Escola R$ 11.670,60; Alimentação Escolar – Ensino Fundamental R$ 55.087,20; 

Alimentação Escolar – Creche R$ 577,80; Alimentação Escolar – AEE R$ 148,40; PNATE R$ 62.011,13. 

Foram concedidos cinco minutos para comentários sobre os Expedientes em pauta. Fez uso da palavra o 

vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA dizendo que ficou alarmado com o que 

leu, a começar pelo repasse que teve para a Creche no valor de R$ 577,80, isso porque segundo ele, não 

houve informação de alunos nessa faixa etária, porque as três creches não foram inauguradas, porque se 

perdeu todos os prazos. De acordo com o parlamentar, São Domingos do Capim foi roubado nesse 

período. Falou que está com pena do ex-secretário e que isso sirva de lição para os próximos secretários, 

para a secretária atual e para o gestor, para que façam as coisas dentro da legalidade. Disse que, no final 

da gestão, o secretário foi apertado pelos professores e ele disse que não tinha conhecimento de nada, que 

se ele quisesse ter um quilo de café, ele tinha que pedir para a administração, mas ele era o ordenador, e 

agora veio recair ao nome dele tudo isso. Reportou-se o vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA, e 

disse que, os secretários e diretores querem ter autonomia demais e mais tarde pagam caro por não querer 

escutar os companheiros e segundo ele, isso não é nada mais do que orgulho, porque tem um cargo, já 

acha que é tudo. Manifestou-se o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA relatando que isso é 

resultado de ser ordenador de despesa no escuro. Falou que isso é lamentável, porque o ex-secretário 

sempre enfrentou todo tipo de pressão e agora se encontra em uma situação difícil e segundo ele, pode ser 
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reversível, mas se o ex-secretário tiver uma boa assessoria para lhe acompanhar. O Presidente vereador 

ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL disse que isso acontece no calor do poder e que as 

consequências estão chegando agora. Usou a palavra o vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA 

DAS NEVES e disse que o ex-secretário convocou uma reunião em sua comunidade, onde foram 

apresentadas várias coisas, mas nada aconteceu. Falou também que o mesmo tratou o seu povo de forma 

desrespeitosa nesse dia e segundo o parlamentar aí está à prova de que a pessoa tem que ser humilde e 

tratar todos com respeito. Falou que como vereador lamenta a situação do ex-secretário. O vereador 

PEDRO OLIVEIRA DA SILVA fez uso da palavra e primeiramente justificou o motivo do seu atraso e 

em seguida solicitou uma cópia da matéria hora discutida. Manifestou-se o vereador NAZARENO 

TRINDADE DE CRISTO dizendo que, lamenta muito, porque o ex-secretário sempre foi uma pessoa 

dedicada em seu trabalho. Disse que fica triste de saber essas noticias, porque é ser humano e como gestor 

que já foi, também terá suas contas julgadas no futuro. Disse que a situação do ex-secretário é muito 

difícil, haja vista que o mesmo tem um prazo de trinta dias para devolver aos cofres municipais um 

montante muito alto.  Por fim, enfatizou mais uma vez que lamenta tudo isso, porque o município 

também sofre as penalidades. Não havendo mais comentários e nem matérias na Ordem do Dia teve 

inicio o GRANDE EXPEDIENTE, ocasião em que ocuparam a Tribuna, por ordem de inscrição os 

seguintes vereadores: OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA: / --- Senhor Presidente, Senhores 

vereadores, público presente! Quero voltar na tecla Livramento II, por que até agora nada foi resolvido, a 

diretora continua daquele jeito e ontem eu fiquei sabendo que estragaram um bocado de merenda, por 

que as merendeiras são souberam fazer e os alunos não quiseram comer. Hoje de manhã fui informado 

que, se não derem um jeito essa semana na situação, alguns pais de alunos virão aqui e será mais 

constrangedor para o governo. Infelizmente nós não temos Líder do Governo nessa Casa, pois é ele que 

faz essa ponte com o prefeito, mas eu quero pedir aos vereadores da base que transmitam essa situação a 

Secretária de Educação, pois já tentei falar pessoalmente com ela, mas não conseguir, e  estou fazendo essa 

reclamação pela terceira vez e espero que essa minha indignação chegue até o governo e seja resolvida. Eu 

também quero fazer uma reclamação sobre as nossas ruas, no governo do Pinheiro nós conseguimos 

quatro quilômetros de asfalto, na gestão passada recebemos mais quatro e devido não haver uma 

manutenção constante, as ruas já estão ficando esburacadas e por esse motivo eu quero fazer um apelo ao 

governo que fizesse uma ação de tapar esses buracos que ainda estão pequenos, por que se não fizer isso, 

daqui com seis meses esse pouco asfalto que nós temos, vai se acabar. Por outro lado, eu quero fazer um 

agradecimento ao governo pelo serviço de manutenção na iluminação pública da Cidade, que eu percebi 

que já tem uma melhora. Em relação ao Acórdão do ex-secretário Manoel Bernardo, eu quero dizer que o 

resultado de ser gestor no escuro é devastador, mas eu espero que o nobre secretário que é uma pessoa de 

bem, uma pessoa que a gente gosta e admira possa cuidar disso ai, porque o que está em jogo é a vida 

dele, mas, se tiver preocupação e um acompanhamento daqui para a frente, tenho certeza que o mesmo 

irá reverter até certo ponto a situação, eu espero e torço que isso aconteça, pois não gostaria de vê-lo 

comprometido com o seu CPF para o resto de sua vida. Para encerrar, eu quero lamentar profundamente 

o trato que esse governo está dando a Secretaria de Agricultura, eu entrei essa semana lá no terreno da 

Prefeitura e seguramente eu devo dizer que eu tive o sentimento de entrar em uma tapera. É lamentável 

por que um município agrícola que nem o nosso, tendo um tratamento na agricultura desse jeito, mas eu 

sei que aqui tem vereadores comprometidos com essa área e nós vamos ficar gritando até sermos ouvidos. 

Muito Obrigado! PEDRO OLIVEIRA DA SILVA: /Bom dia a todos! --- Primeiro eu gostaria de falar 

sobre a violência no Estado do Pará, terça-feira, o Prefeito de Breu Branco do PSD, Diego Alemão foi 

assassinado de forma covarde, fazendo a sua pedalada matinal e de repente recebeu alguns tiros e veio a 
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falecer, 34 anos, eleito com a maioria esmagadora dos votos, e o PSD tem dois Deputados que fazem parte 

da área de segurança e estão cobrando de forma dura do Governo do Estado a investigação sobre esse 

assassinato, já tem peritos do Sul nas investigações e eles vão a qualquer custo pegar o responsável. Mas, 

lamento que a gente tenha que conviver com essa violência a nível de Estado. Gostaria de parabenizar o 

prefeito Paulo Elson por que através da medida provisória assinada pelo Presidente da República que 

trata da renegociação da dívida do INSS dos municípios junto a Receita Federal, o mesmo está tendo o 

privilégio de parcelar essa dívida em mais de duzentas vezes e isso representa um oxigênio na gestão 

local, para que ele possa se replanejar para fazer os investimentos nas áreas onde o município precisa. O 

Governo Federal lança um programa “Avançar Cidades” que destina recursos de duas fontes, uma do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no percentual de 5.8 bilhões de reais para duas modalidades: 

investimento em infraestrutura e mobilidade. Os municípios vão trabalhar na questão dos critérios, da 

situação financeira  e número populacional, levando em consideração o endividamento dos municípios, 

isso representa para o município de São Domingos do Capim, um ganho imenso, porque a Prefeitura ao 

longo dos anos não tinha como celebrar convênio, porque não conseguia sair do CAUC (Cadastro Único 

de Convênios da União). Com a negociação o Prefeito vai ter condições de fazer os convênios com o 

Ministério das Cidades e com outros Ministérios para alocar recursos para o município e com certeza dar 

uma alavancada muito grande em relação ao desenvolvimento tão almejado. A respeito do Acórdão, eu 

ainda não tive tempo de lê, mas  o que eu quero dizer para Vossas Excelências, é que essa questão contábil 

é mais complexa do que a gente imagina, eu acho que antes de qualquer pronunciamento precipitado, a 

gente tem que olhar melhor, vê quais as falhas que o Tribunal detectou, só de vê eu já sei quais foram os 

erros cometidos, por que hoje você não pode mais esperar o Tribunal fazer a citação por escrito, eles fazem 

via Diário Oficial e tem que ficar atento para isso e eles fizeram essa publicação e eles não se atentaram e 

ai, perderam o primeiro prazo e agora já tem o Acórdão, agora cabe o primeiro recurso. Eu sempre falei ao 

ex-secretário sobre a situação de ordenar despesa, porque a lei do FUNDEB é bem clara, todo e qualquer 

gestor da educação responde pelos seus atos e isso prova que eu estava certo porque, a citação não veio no 

nome do ex-prefeito e sim no nome do ex-secretário, porque ele era o titular da pasta, mesmo que não 

tenha feito nenhum movimento e ele tem como provar isso, mas ele vai responder por que a lei é muita 

clara. Aparteando OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA: ---- No Acórdão também há informações 

sobre a não aprovação das contas dos anos 2010 e 2011 de responsabilidade da Senhora Sandra Regina de 

Melo Soares e é preciso a gente reverter esse quadro, porque nos dezessete anos de vereador eu me 

lembro ter passado por esta Casa, somente duas contas aprovadas, não do governo todo, mas de algumas 

secretarias e que isso sirva de espelho para a gente não negativamente, mas positivamente. PEDRO 

OLIVEIRA DA SILVA: /--- Vem uma sequência de prestações de contas com irregularidades, tanto é que, 

o relator citou  da ex-secretária Sandra Regina. Que a gente possa ter muito mais sensibilidade sobre essa 

questão contábil do município de São Domingos do Capim. Meu muito obrigado! SILVANDRO DE 

JESUS BATISTA DAS NEVES: --- Saúdo o Senhor Presidente, Senhores Vereadores, público presente! 

Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade e pedir a Ele sempre sabedoria para trabalhar. 

Chegou até mim, reclamação de um atleta, surfista, da minha Comunidade que estava fazendo parte do 

surf e que ainda não recebeu a sua premiação. A gente já está quase com um mês depois que aconteceu o 

evento, eu não sei quem é o responsável, mas a gente vai procurar saber para que essas pessoas que 

participaram e também tiveram despesas pessoais, possam usufruir da sua premiação. Outro fato triste 

que eu gostaria de falar aqui, por que não tem como passar e nem ficar calado diante do que aconteceu, é 

um fato que cabe a Secretaria de Saúde do nosso município, procurar o responsável e a gente vai 

encontrar, porque vão ter que arcar com o que aconteceu, da esposa do meu sobrinho fazer um parto 
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dentro de um carro daqui para Belém, um parto de risco que aconteceu entre Marituba e Santa Izabel, 

uma criança prematura que nasceu e que hoje está com grave problema de saúde por falta de 

responsabilidade, não sei se de secretária, de diretor ou de médico, mas a gente vai ter que descobrir 

quem é o responsável. Graças a Deus não aconteceu o pior de falecer a mãe ou a criança. Quero 

parabenizar o Nazareno que era condutor do veículo, que também tem uma experiência na área da saúde 

e que socorreu essa grávida na hora do parto. Quero dizer aos meus nobres pares, que está na hora da 

gente tomar as providências, porque tem gente que não está trabalhando satisfeito e nem com amor ao 

trabalho, porque ao invés de ajudar está atrapalhando, porque assim como aconteceu na minha família, 

pode acontecer na família de qualquer um, e isso também é responsabilidade nossa e que a gente possa 

punir esses médicos, diretores, secretários que não estão exercendo a sua função dentro do que deveriam 

e chega da gente pagar perdendo membros do município por falta de responsabilidade e a gente sabe que 

não é o primeiro caso e nem o último. Quero falar mais uma vez sobre a minha insatisfação, enquanto 

vereador e membro da margem esquerda do Rio Capim, da falta de resposta sobre as nossas escolas que 

estão lá funcionando sem a mínima estrutura para que o aluno possa aprender e o professor possa 

ensinar, eu acredito que a gente é digno de respeito e merece pelo menos ter uma resposta em prol 

daquilo que a gente vem cobrando.  Quero também me juntar ao vereador Osni Oliveira sobre o que está 

acontecendo na Escola Livramento II, porque o mesmo já deveria ter recebido uma resposta, mas até hoje 

não recebeu, mas amanhã vou fazer uma visita na mesma para conhecer os funcionários que estão 

causando um grande problema naquela Escola. Infelizmente a gente não tem acesso a Secretária, porque a 

gente liga, ela não atende, a gente manda uma mensagem e ela não responde e assim fica bem complicada 

a situação. Quero convidar todos os vereadores para uma ação de saúde que irá acontecer no próximo 

sábado na Comunidade Independência, isso já é alguma coisa, porque nunca tivemos esse tipo de ação na 

ribeirinha e vamos ter a primeira agora. Quero parabenizar a Secretária de Saúde pela iniciativa e por 

ouvir o meu apelo. No mais quero agradecer a oportunidade e desejar a todos um bom dia! E, nada mais 

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 17 de maio de 

2017.   
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