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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 02 de agosto de 2017, nesta Cidade, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil. 

 Aos dois (02) dias do mês de agosto 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, e SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES. Ausente os vereadores 

PAULO ALBINO MOREIRA e PEDRO OLIVEIRA DA SILVA 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 28 de junho de 2017; Ata da Sessão Solene de Encerramento, realizada no dia 30 de junho de 2017, 

que foram lidas, votadas e aprovadas por todos os vereadores presentes. Em seguida foram lidos os 

EXPEDIENTES descritos a seguir: Ofício n° 017/2017 do SAAE. Ofício n° 35/2017 da Associação de 

Taxistas e Transporte de Frete Capimense. Ofício n° 68, 69 e 70/2017 do Prefeito Municipal que 

encaminha a esta Casa os documentos de Prestação de Contas Municipal. 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 no valor de R$ 54.284,70.  Foram 

concedidos cinco minutos para comentários sobre os expedientes em pauta. Manifestou-se o vereador 

ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA que disse está feliz por ter recebido um documento 

da Prefeitura disponibilizando a prestação de contas da mesma. Frisou que, é vereador de primeiro 

mandato e se surpreende, porque isso mostra uma transparência e seriedade do governo municipal e 

segundo ele, já fica bastante motivado com essa atitude. A respeito do ofício dos taxistas, disse que os 

vereadores podem fazer uma comissão para acompanha-los até a Assembleia.   Reportou-se o vereador 

OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA enfatizando que, o gestor está obedecendo ao que estabelece a 

Lei, porque segundo ele, essa Câmara há muito tempo vem sendo desrespeitada pelos gestores e que essa 

simples ação de cumprir a Lei é um respeito a essa Casa. Comentou também sobre o ofício dos taxistas  e 

concordou que se forme uma comitiva de vereadores para acompanha-los. Não havendo mais 

comentários passou-se para a ORDEM DO DIA quando foram apreciados os seguintes documentos: 

Requerimento n° 051/2017 de autoria do vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA 

que requer em caráter de urgência, audiência com o Superintendente Regional da Caixa Econômica 

Federal no Estado do Pará, Senhor João Henrique Gomes, para providência acerca do funcionamento da 

Casa Lotérica deste Município. Requerimento n° 052/2017 do mesmo autor, que requer em caráter de 
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urgência, audiência com o Diretor Regional da operadora vivo de telefonia celular, para providências 

acerca do funcionamento da operadora neste município. Requerimento n° 053/2017 de iniciativa do 

vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA cujo teor requer ao Comandante do DPM e ao 

Delegado da Polícia Civil de nossa Cidade uma ação no combate a venda de drogas. Requerimento n° 

054/2017 de autoria do vereador NAZARENO TRINDADE DE CRISTO, cujo teor requer a recuperação 

dos brinquedos da orla.  As proposições foram colocadas em discussão e votação e aprovadas a 

unanimidade de votos. Ato contínuo deu início ao GRANDE EXPEDIENTE, ocasião em que ocuparam a 

Tribuna, por ordem de inscrição os seguintes vereadores: PAULO ALBINO MOREIRA que iniciou 

comentando sobre a realização da audiência pública no dia quatorze de junho aqui nessa Casa, que 

contou com a presença de várias autoridades, mas segundo ele, nada mudou, porque, os furtos, roubos e 

o auto índice de infrações de trânsito estão ainda maiores. Por fim, frisou que é preciso que todos tomem 

uma atitude urgente para que se possa pelo menos amenizar essas ocorrências. / REGINALDO MOTA 

DE OLIVEIRA, que iniciou sua fala comentando sobre os vários requerimentos apresentados nessa Casa, 

que segundo ele, alguns pedidos precisam ser executados, independente de região ou de autor. 

Prosseguindo, falou sobre a importância do trabalho que está sendo realizado nas estradas. Parabenizou a 

preocupação do gestor com a área da saúde, dizendo que a mesma já teve uma melhora significativa. 

Finalizando, falou sobre a área da agricultura, ressaltando que esteve sábado passado com o Presidente da 

Associação do Itabocal, onde o mesmo lhe informou que estava precisando de uma máquina da Secretaria 

de Agricultura, mas não foi possível atender o seu pedido, por que todas as roçadeiras estão em condições 

precárias. O parlamentar disse que, diante disso, se disponibilizou ir com ele até Castanhal para comprar 

as peças de uma roçadeira, cujo valor foi parcelado em três boletos de seiscentos reais. Em aparte o 

vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, disse que o serviço do vereador não é só no gabinete e 

sim, estender a mão ao produtor e ao agricultor e na oportunidade agradeceu ao Deputado Hélio Leite 

pela emenda no valor de R$ 478.850,00 para a área da agricultura. De volta com a palavra o vereador 

REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA frisou que, se todos os Deputados que tiveram voto aqui no 

município destinassem uma emenda para qualquer área, com certeza o município estaria melhor. 

Concluindo, disse que, independente disso irá continuar fazendo o seu trabalho, pois foi para isso que foi 

eleito./ ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA  que iniciou seu pronunciamento dizendo 

que, esteve na abertura da jornada pedagógica, onde estavam presentes setenta por cento do quadro de 

professores debatendo temas bastante significativos. Prosseguindo falou sobre a obra das creches e dos 

postos de saúde e enfatizou que conversou com a Cleitiane e com a Secretária de Saúde que disseram que 

estão empenhadas em resolver a situação. Falou sobre a importância da emenda do Deputado Hélio Leite 

e disse que nos próximos dias estará defendendo as emendas do Deputado Beto Faro e Deputado Carlos 

Bordalo. Segundo o parlamentar, o recurso do município é escasso, mas é através dessas buscas que o 

mesmo terá condições de mudar a realidade. Por fim, pediu a Deus que ajude a todos, dando força para 

continuar nessa Casa com respeito e harmonia.  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 conforme vai 

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

Plenário “LAMBERTO DA LUZ FERREIRA”, em 02 de agosto de 2017. 

 

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


