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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 21 de junho de 2017, nesta Cidade, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil. 

 Aos vinte e um (21) dias do mês de junho 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 07 de junho 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: Ofício Circular n° 002/2017 do SINDSAÚDE. Convite da Secretaria 

Municipal de Assistência Social. Convite da Escola Jonathas Athias. Convite da APAE. Ofício n° 230/2017 

da Promotoria de Justiça. Foram concedidos cinco minutos para comentários sobre os expedientes em 

pauta. Não havendo comentários passou-se para a ORDEM DO DIA quando foram apreciados os 

seguintes documentos: 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. Leitura do Parecer 

Jurídico e Parecer Contábil que emitem parecer favorável a aprovação do referido Projeto. Leitura da Ata 

da Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento que  serviu também como Parecer da Comissão.  Em 

discussão... Os vereadores OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, NAZARENO TRINDADE DE 

CRISTO, PEDRO OLIVEIRA DA SILVA E SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES, 

questionaram sobre a forma adotada na votação do referido Projeto, especificamente no parecer que não 

foi apresentado individualmente pela Comissão de Finanças e Orçamento, mas sim foi incluso na Ata da 

reunião da referida comissão. O vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA explicou 

os motivos pelo qual a Comissão decidiu que a Ata servisse também como Parecer. Em votação... o Projeto 

de Lei n° 002/2017 e o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprovado a unanimidade. Ato 

contínuo passou-se para o GRANDE EXPEDIENTE, ocasião em que ocuparam a Tribuna por ordem de 

inscrição os seguintes vereadores: NAZARENO TRINDADE DE CRISTO que iniciou comentando sobre 

a corrupção no Brasil e lamentou muito  tudo o que está acontecendo. Continuando, cobrou mais uma vez 

a respeito da situação dos ACS e disse que será incansável nessa luta. Falou que tem em mãos a Lei do 

Regimento Interno do Serviço Público, a Lei Nacional n° 13.342 e a Lei Municipal n° 819/2007, que 

garantem direitos a esses servidores, mas desde janeiro do corrente ano, os mesmos não estão recebendo. 
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Disse que essas Leis tem que ser cumpridas e por esse motivo protocolou um ofício na Prefeitura para 

entender o motivo pelo qual não está sendo pago. Por fim, pediu o apoio de todos os seus pares para que 

juntos possam lutar em benefício da categoria. /  DAVI LOPES, que  agradeceu a Deus por mais uma 

oportunidade de estarem reunidos para contribuir com o engrandecimento do município. Prosseguindo, 

falou sobre a visita que fez na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, onde esteve no gabinete do 

Deputado Osório Juvenil. Em seguida, comentou sobre segurança pública dizendo que, é preciso a união 

de todos para que juntos possam buscar uma forma de amenizar as constantes ocorrências que vem 

acontecendo tanto na Cidade, como na Zona Rural. Concluindo, agradeceu aos professores que estiveram 

em sua residência em um momento muito difícil de sua vida que foi o falecimento de sua mãe. / OSNI 

DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, que fez cobranças relacionadas a merenda escolar ressaltando que, 

tem em mãos cópia da denúncia formalizada pelo Conselho de Alimentação Escolar, junto ao Ministério 

Público, no qual denunciam que escolas estão recebendo merenda estragada. Disse que a reclamação do 

CAE é que, as frutas estão chegando estragadas e o charque é de péssima qualidade e  com a data de 

validade quase esgotada. Falou que, mesmo que o recurso seja pouco, essa Casa Legislativa precisa cobrar 

para que a merenda seja de qualidade. Dando continuidade, comentou que, na conversa que tiveram com 

o representante da Secretaria de Transporte do Estado, foi mencionado que, as máquinas dentro de duas 

semanas estariam executando o trabalho na PA, mas até agora nem sinal. Na oportunidade parabenizou o 

empenho do Senhor Prefeito na cobrança da obra e disse que espera que esse trabalho seja assumido por 

quem de direito, que é o Estado, e que a Prefeitura local possa resolver o problema das vicinais, que estão 

todas precárias. Seguindo, abordou mais uma vez a questão dos ACS e enfatizou que já esteve com o 

prefeito tratando desse tema e que o mesmo lhe explicou as razões pela qual cortou as gratificações dos 

mesmos. O parlamentar disse que no momento cobrou para que o prefeito fizesse essa explicação para a 

categoria. Finalizando, falou sobre a sua não concordância com o rito que foi estabelecido na votação da 

LDO, dizendo que, um Projeto de tamanha importância teria que ser analisado e emitido parecer tanto 

pela Comissão de Finanças e Orçamento, como pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. / 

PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, relatou um fato que aconteceu há oito dias, na Secretaria de Educação 

com sua esposa, onde a mesma foi expulsa na sala pela Secretária Simone e na oportunidade o 

parlamentar lamentou e repudiou o ocorrido, dizendo que a Secretaria vem sendo conduzida a mão de 

ferro e de forma autoritária, porque não se tem o direito de defesa e só impera o que a Secretária fala. 

Relatou os problemas de saúde de sua esposa e na oportunidade fez a leitura da notificação de 

comparecimento que a mesma recebeu da Secretária de Educação. Falou que gostaria que a Secretária se 

preocupasse com as questões fundamentais da área da educação como: merenda escolar que está 

chegando de forma inadequada, fazer o levantamento e o diagnóstico das salas de aula que estão caindo 

nas comunidades, combater os problemas graves no transporte escolar e não se preocupar com 

perseguição política e com as picuinhas que são levadas para a Secretaria. Disse que ela tem que entender 

que é Secretária de governo e que o período de Sindicato já acabou. Em aparte os vereadores DAVI 

LOPES e ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL comentaram sobre algumas atitudes da Secretária. 

Retomando a palavra o vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA disse que está muito revoltado e que 

gostaria que a mesma pudesse respeitar os servidores da educação e buscar um diálogo. Disse que 

imoralidade é o seu irmão que fica lá sem fazer nada e ganha quase cinco mil reais, enquanto a maioria 

dos professores com duzentas horas ganham dois mil e oitocentos reais. Em aparte o vereador 

SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES, relatou que o coordenador da sua Comunidade 

também foi expulso pelo irmão da Secretária, na semana passada. Por fim o vereador PEDRO OLIVEIRA 

DA SILVA disse que é hora do governo pensar com muita calma em uma das principais secretarias, 
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porque segundo ele, a pessoa está no lugar errado. E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

deu por encerrada a Sessão e para constar foi lavrada esta Ata que depois de lida e achada conforma vai 

assinada pelos membros da Mesa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, 

Plenário “LAMBERTO DA LUZ FERREIRA”, em 21 de junho de 2017. 

 

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

 
                                          
         DAVI LOPES 
           2° Secretário 
 


