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

República Federativa do Brasil. 

 Aos vinte e quatro (24) 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,  PAULO 

ALBINO MOREIRA, PEDRO OLIVEIRA DA SILVA e SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES. 

Ausente o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA com justificativa.  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 das Atas que constavam de: Ata da Sessão Ordinária realizada 

no dia 10 de maio de 2017e  Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 17 de maio de 2017, que foram lidas, 

votadas e aprovadas por todos os vereadores presentes. Em seguida foram lidos os EXPEDIENTES DO 

DIA, descritos a seguir: Moção ° 232/2017 do Deputado Antonio Tonheiro que dispõe sobre a necessidade 

de recuperação da PA 127, trecho entre São Domingos do Capim a BR 010. Ofício Circular n° 001/2017 da 

Secretaria Municipal de Educação. Ofício n° 002/2017 do aluno Joel Almeida dos Anjos. Ofício n° 

051/2017  do SINTEPP. Foram concedidos cinco minutos para comentários sobre os Expedientes em 

pauta. 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: 

PAULO ALBINO MOREIRA: --- Bom dia a todos! Quero primeiramente agradecer a Deus por permitir 

que estejamos mais um dia nessa batalha. Cada vez que usamos a Tribuna algum assunto importante a 

gente tem a tratar e hoje eu gostaria de fazer um apelo ao nosso prefeito, eu estive domingo visitando as 

Comunidades Nossa Senhora de Fátima, Nova Caminhada, Assentamento Taperuçu e Tabaúna e tem 

situações que deixam a gente bem constrangido, porque a dificuldade é total. Temos uma ponte próximo 

a Comunidade Tabaúna que está em péssimo estado, porque só está passando moto e isso com muito 

cuidado e quem está perdendo com tudo isso são os alunos. Essa semana, houve um acidente grave com 

um amigo meu, que é filho da Comunidade onde eu nasci, onde a moto dele caiu em um buraco que 

arrancou o seu pé e agora vai passar mais de ano em cima de uma cama, sem poder fazer nada e isso é 

lamentável. Além dessa situação, existem várias outras e não vale a pena a gente enxertar essa Casa de 

requerimentos e depois nenhum ser concluído. Eu acredito que está mais do que na hora do prefeito 

tomar as providências para colocar as máquinas para trabalhar, que é para não acontecer esse tipo de 

problema. Muito Obrigado! /PEDRO OLIVEIRA DA SILVA: --- Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Público presente! Nos últimos discursos que tenho feito aqui nessa Casa, antes de falar da 
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questão local, tenho feito uma discussão e uma reflexão a cerca do momento conjuntural que a gente está 

vivendo. Eu, como brasileiro, como professor, como vereador com assento nesta Casa, exercendo meu 

quarto mandato com muito orgulho e agradeço muito ao povo de São Domingos do Capim pela 

oportunidade e pela confiança a mim depositada tenho me preocupado muito com os rumos que a 

política nacional vem tomando. Eu vejo o Brasil sendo passado a limpo, uma crise sem precedente na 

história da república, uma crise grave das instituições, colocando hoje a nossa classe política numa 

situação jamais vista na história desse país, uma sucessão de escândalos inesgotáveis que eu não sei como 

é que os municípios nos próximos anos irão viver com a contenção de gastos, a gente já tem a PEC do teto 

que estabelece o limite de gastos, você tem um Brasil com uma crise profunda que queira ou não, vocês 

sabem que a questão econômica está ligada a questão política, porque quem vota as medidas econômicas 

é a Câmara e o Senado Federal e está em guerra, porque acha que o Presidente Temer diante das últimas 

delações da JBS, não tem mais condições políticas para comandar o país e povo brasileiro pagando por 

uma crise que não cometeu. Nós aqui do município, estamos sofrendo as consequências, porque não tem 

perspectiva de investimentos, eu acho que chegou o momento de parar para fazer uma reflexão sobre esse 

modelo político que se instalou no Brasil, mas vamos aguardar e esperar para vê se aparece uma luz no 

fim do túnel. Eu queria falar agora sobre uma questão local, a gente vê aí alguns salários relacionados a 

área da educação, como um professor especial nível I atingindo cinco mil reais bruto e quatro mil e 

trezentos reais, líquido. Eu gostaria de saber qual é a função dessas pessoas que estão fora da sala de aula, 

se está incorporada a hora atividade nesse salário  e quais as vantagens para o salário de um servidor que 

está fora exercendo um outro cargo, chegue a cinco mil reais bruto, é uma pergunta que eu faço no 

momento que a gente está vivendo, é preciso a gente moralizar a coisa pública e respeitar os demais 

companheiros, não é possível que a pessoa tenha tantas distorções salariais, se combatia tanto isso, não é 

possível que agora quando eu tenho a condição de mudar, de fazer a coisa funcionar como eu sempre 

pensei, aí eu faço tudo ao contrário. São algumas questões que eu gostaria de colocar a nível de reflexão 

para que a gente pudesse começar a bom por exemplo para a Sociedade. Muito Obrigado!  SILVANDRO 

DE JESUS BATISTA DAS NEVES: --- Saúdo os membros da Mesa, demais vereadores e público 

presente. Realmente o nosso cenário político é complicado mesmo, eu acredito que o momento é de 

análise e eu acredito que é o momento propício para cada cidadão brasileiro analisar o interesse e o ideal 

que defende enquanto eleitor e cidadão. Fui convidado para fazer uma palestra sobre moral e ética, mas 

será que ainda se usa esses dois termos dentro Sociedade? Eu acho que não, muito pouco se usa diante da 

situação. Então qual será a pretensão dos nossos chefes maiores quando se tira filosofia, sociologia e 

outras matérias da grade curricular. Dentro dessa reflexão, muita gente critica a nossa Presidenta que foi 

afastada, mas eu me encorajo a dizer que, talvez até hoje nós não tivemos uma Presidente melhor em 

nosso país, digo isso porque ela deu autonomia para que a polícia federal fizesse as investigações. Essa 

reflexão eu faço porque, nós enquanto eleitores temos uma parcela de culpa e trazendo para o nosso 

município, porque existe professor ganhando cinco mil reais, enquanto outros ganham menos. Porque os 

barqueiros estão ganhando uma esmola, diante do trabalho e da despesa que tem. Em aparte o vereador 

PAULO ALBINO MOREIRA disse sempre ouve reclamações dos condutores de alunos a respeito do 

salário que é pouco e mal dá para cobrir as despesas com combustível. / Retomando a palavra vereador 

SILVANDRO BATISTA DAS NEVES: --- Eu tenho um tio e dois primos que transportam alunos e eles 

estão recebendo um valor líquido de setecentos reais e eles têm uma despesa de quinhentos a seiscentos 

reais de combustível todo mês, isso quer dizer que não fica nada para a família, mas a gente sabe que não 

é culpa só do município, porque o mesmo depende dos recursos do governo federal e estadual, mas eu 

acredito que algumas situações precisam ser revistas, porque não dá para aceitar tudo. Em aparte o 
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vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA solicitou ao Presidente dessa Casa que intervisse junto ao 

Prefeito para que o mesmo pudesse disponibilizar a máquina para fazer um trabalho na PA, porque a 

mesma está sem condições de trafegabilidade. Retomando a palavra vereador SILVANDRO DE JESUS 

BATISTA DAS NEVES: --- Ontem à noite recebi uma ligação de um cidadão que sobrevive da compra e 

venda de açaí que me pediu encarecidamente para que nós vereadores  fizéssemos requerimento para 

melhoria da PA, porque os compradores de açaí não estão vindo, porque toda viagem quebra o veículo na 

estrada e isso está prejudicando a comercialização do produto. A gente tem conhecimento que o Estado 

tem que entrar com uma contrapartida, pois a recuperação da PA é responsabilidade do mesmo, mas tem 

que ser tomada uma providência por parte da gestão municipal, porque a maioria dos habitantes do 

município dependem dessa via. Eu convoco e desafio todos os que estão aqui a fazer uma autoanálise a 

cerca do nosso cenário político hoje, porque a gente elege Presidente, Governador, Deputado, Senador que 

hoje estão desviando aquilo que é nosso e ainda criando Leis para tirar o pouco que conquistamos. É hora 

De analisarmos porque nós estamos elegendo essas pessoas. Para concluir quero agradecer a Secretária de 

Saúde Suzy Reis e todos os envolvidos na realização da Ação de Saúde na Comunidade Independência, 

fiquei muito contente porque com vinte e oito anos de idade pude vivenciar esse momento que nunca 

tinha acontecido no local e me sinto muito alegre porque como vereador já pude levar alguma coisa para a 

nossa região e agradeço aos vereadores que se fizeram presentes./ANTONIO SERGIO DO 

NASCIMENTO BATISTA: --- Quero dar bom dia a Mesa Diretora em nome do Presidente, Saudar os 

nobres Vereadores, a Vice-Prefeita e a plateia presente! Nós não temos muito que comemorar, a cada dia a 

gente vê que os índices da economia dependem da operação Lava Jato, quando se desencadeia a operação 

Lava Jato descontrola o Brasil e por último chegou até o limite, que é  a figura do Presidente da República, 

a gente já não tem mesmo muita esperança. Eu vejo que as reformas estejam meio que equivocadas na sua 

forma de fazer e alguns pontos estão esquecendo, a gente não ouve falar em reforma no judiciário, 

reforma política é colocada em baixo do tapete, a lei só vai até um determinado local. Hoje as votações são 

negociadas pelos empresários, as comissões, os cargos das grandes empresas como a Vale do Rio Doce são 

negociadas pelos Senadores, já lá embaixo tem milhões e ainda vem dizer que, é o trabalhador público 

que está quebrando a previdência, como é que nós vamos ter nesse momento um diálogo com a Sociedade 

e dizer que ainda existem políticos sérios. O Maluf gritava aos quatro cantos que não estava envolvido em 

nenhuma operação e ontem chegou logo a prisão dele, mas o Maluf vem de uma política que diz “rouba 

mas faz”, foi assim que foi construído o nosso Brasil, em cima do rouba mas faz, cinquenta por cento pra 

cá, cinquenta por cento pra ali. Quando um deputado aprova uma emenda ele já diz assim “eu estou 

aprovando essa emenda, mas o empreiteiro sou eu que vou indicar”. Os dez por cento do cara da licitação 

para o político já é de praxe, isso aí é legal aos olhos das negociatas, é esse tipo de política que a gente está 

vivenciando hoje e o que vai nortear a política no Brasil chama-se eleições 2018. Enquanto a gente está 

reclamando aqui que os nossos barqueiros estão ganhando um valor simbólico a gente ouve falar nesses 

bilhões, milhões, o dinheiro da mala que era meio milhão, já não tem mais, alguém já pegou um bolinho 

pra cá antes de devolver a mala e tudo isso nos afeta e respinga nos recursos que são poucos, nos 

convênios que vem e que não são tratados com a veracidade que devia ser tratada. Infelizmente nós 

estamos passando por isso, o nosso município não está isento de todo esse momento difícil. Se não houver 

uma reforma no judiciário e uma reforma política não adianta, porque só vamos ter muitos documentos e 

o advogado ganhando dinheiro para defender  o que é indefensável e nós vamos ficar aqui na Câmara 

lamentando os recursos que não chegam, o dinheiro que não dá para pagar o barqueiro, o asfalto que não 

vem, a creche que não foi inaugurada e talvez daqui mais uns cinquenta anos a gente vai continuar vendo 

novas delações, porque enquanto se tem uma delação em curso, os caras estão fazendo, eles não temem, 
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porque eles tem cinco, dez, quinze, vinte advogados que já foram ministros e estão a cada dia colocando 

algo para dizer que estão corretos e quem está errado é quem está dando dinheiro. / REGINALDO 

MOTA DE OLIVEIRA: ---- Saúdo o Presidente, Vereadores e pessoas presentes! Estive na Assembleia e 

conversei com o Deputado Fernando Coimbra a respeito do andamento das emendas e fiquei sabendo que 

o nosso município se estiver apto receberá  recurso para oito quilômetros de asfalto, uma ambulância, 

uma academia ao ar livre, sendo uma para a Sede e outra para Perseverança e a gente só espera que essas 

emendas  sejam aprovadas e que o serviço seja concluído. O vereador Pedro Oliveira comentou sobre 

salários, eu acredito que o Portal da Transparência é muito importante, porque todo e qualquer cidadão 

tem acesso as informações. Peço desculpas ao Vereador Silvandro por não ter participado da Ação de 

Saúde em sua Comunidade, porque fui convocado para participar de uma reunião nesse mesmo dia na 

Comunidade Estradinha com o Deputado Tonheiro e nós tivemos um bom aproveitamento, porque  é um 

cara que veio da agricultura e conversou com os presidentes das associações para que através da 

associação central possam fornecer a merenda escolar vinda da agricultura familiar. O Deputado  falou 

que  ano que vem destinará uma emenda para a compra de um trator agrícola para as associações e 

também comentou sobre a PA 127 e enfatizou que está pronto para receber uma comitiva na Assembleia 

Legislativa para dar mais um apoio na cobrança dessa obra. Nós agricultores que vivemos direto do 

campo na verdade nós não estamos em crise,  nós estamos precisando da contrapartida, porque as nossas 

produções estão chegando, nosso verão está chegando e nós não temos nenhuma resposta da Secretaria de 

Agricultura local. / ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL: --- Queria convidar os nobres vereadores 

para vê as possibilidades de realizar uma audiência pública em nosso município, porque a gente observa 

que o mesmo está desorganizado. Nós já tivemos vários assassinatos e até hoje a Sociedade não tem 

respostaAs pessoas andam de moto parecem que estão em um rally, é moto sem farol, é moto com 

descarga barulhenta enfim são várias irregularidades. A viatura da polícia militar é difícil até fazer ronda 

a noite, eles rodam até uma determinada hora e se guardam. A gente observa também que o Delegado 

libera festa no meio da rua e isso é proibido. Aparteando NAZARENO TRINDADE DE CRISTO: --- Eu 

acredito que a gente tem que vê qual é o foco da audiência pública, se é a questão de trânsito na cidade, se 

é venda de bebidas alcóolicas para menores ou se é segurança pública e chamar o Ministério Público para 

participar. Retomando a palavra ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL: --- Tem que convocar Juiz, 

Promotora, Delegado, Coronel, Sargento, Prefeito para que sejam tomadas as providências antes que 

coisas piores aconteçam.   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 24 de maio de 2017.   
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