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

República Federativa do Brasil. 

 Aos nove (09) 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, PEDRO OLIVEIRA DA SILVA e SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS 

NEVES. Ausente o vereador PAULO ALBINO MOREIRA 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 da Ata da Sessão Solene de Abertura do 2° Período Legislativo de 2017, 

que foi lida, votada e aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida foram lidos os 

EXPEDIENTES descritos a seguir: Ofício n° 071/2017 do Executivo Municipal, que encaminha os 

documentos comprobatórios dos recursos recebidos no período de janeiro a junho de 2017. Ofício n° 

083/2017 do Executivo Municipal que encaminha os documentos de prestação de contas municipal, 

referente ao Relatório Resumido de Execução Orçamentário do 3º Bimestre do exercício financeiro de 

2017. Projeto de Lei n° 004/2017, de iniciativa do vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, que 

autoriza o Executivo Municipal a adotar o programa de prevenção às drogas, denominado “Esporte Sim, 

Drogas Não” e dá outras providências. Projeto de Lei n° 005/2017, do mesmo autor, que dispõe sobre o 

programa municipal de prevenção e controle do diabetes nas crianças e adolescentes matriculados nas 

creches e demais estabelecimentos da rede pública municipal e dá outras providências. Projeto de Lei n° 

006/2017, do mesmo autor, que institui o Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia 

de Saúde da Família e dá outras providências. Os Projetos foram encaminhados as Comissões 

competentes para análise e emissão de parecer. Foram concedidos cinco minutos para comentários sobre 

os expedientes em pauta. Os vereadores: ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA, 

ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL e PEDRO OLIVEIRA DA SILVA comentaram sobre os 

Projetos e também sobre a depressão.  Não havendo mais comentários passou-se para a ORDEM DO DIA 

quando foram apreciados os seguintes documentos: Requerimento n° 055/2017, de iniciativa do vereador 

DAVI LOPES, cujo teor requer ao Prefeito Municipal a conclusão da obra do pré-escolar da Comunidade 

do São Joaquim no Km 13 da PA 127. Requerimento n° 056/2017 de iniciativa do vereador REGINALDO 

MOTA DE OLIVEIRA, cuja finalidade é requerer ao Executivo Municipal um transporte escolar para 

atender os alunos da pré-escola na Vila de Perseverança. As proposições foram colocadas em discussão e 

votação e aprovadas a unanimidade de votos. Ato contínuo deu início ao GRANDE EXPEDIENTE, 
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ocasião em que ocuparam a Tribuna, por ordem de inscrição os seguintes vereadores: SILVANDRO DE 

JESUS BATISTA DAS NEVES que iniciou cobrando do poder público municipal os trabalhos 

prometidos para sua região. Prosseguindo disse que, vê perspectiva de um semestre melhor aqui nesta 

Casa e que também fica muito preocupado com diversas obras abandonadas que segundo ele, seriam de 

profunda importância para a população. Continuando, falou sobre o Requerimento do vereador Sergio 

Batista e enfatizou ser de grande importância a colocação de placas nas obras que estão sendo realizadas 

no município e também defendeu a sinalização das estradas e ramais. Concluindo agradeceu a Deus por 

mais um dia de trabalho. / REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA, que saudou a todos e falou sobre  a 

visita que fez no trabalho da PA e ressaltou a grande importância da fiscalização de todos os vereadores 

na obra. Continuando, comentou sobre a sua visita na região do Patrimônio juntamente com a Secretária 

de Educação, onde foi abordado a questão de alunos que residem no município de São Domingos, mas 

estudam e votam para Concórdia e de acordo com ele, isso está causando problemas na Bolsa Família. 

Diante dessa situação falou que é importante que todos os vereadores tirem um pouco de seu tempo para 

visitar essas comunidades de fronteiras para vê e sentir a realidade dos moradores. Finalizando, 

comentou sobre a obra da Escola Jonathas Athias dizendo que a mesma está bastante adiantada e em 

breve será concluída. / OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA que iniciou comentando sobre a 

apresentação de seus projetos e mencionou a importância de cada um, para o público alvo. Prosseguindo 

tratou sobre o tema “Segurança Pública” e na oportunidade disse que fez um ofício ao Executivo 

sugerindo a implantação do sistema de monitoramento eletrônico na Cidade, que segundo o parlamentar, 

facilitará resolver os casos de roubos. Dando continuidade, teceu comentário sobre “depressão” e na 

oportunidade pediu desculpas ao vereador Sergio Batista por algumas vezes tê-lo criticado por seu 

silêncio aqui nesta Casa. Disse que em sua família já houve casos dessa doença e na oportunidade 

solicitou aos vereadores da base que possam sugerir ao Prefeito o nome de uma profissional muito 

competente que se chama Doutora Velaídes, uma psiquiatra que trabalhou no governo do prefeito 

Cristiano Martins e tratou de muitas pessoas aqui. Prosseguindo, falou que já teve a oportunidade de 

passar na obra que está sendo realizada pelo Estado na PA 127, ressaltando que, observou que as pontes 

que fizeram aparentemente ficaram boas, mas segundo ele, pelo tempo que iniciou, o serviço está muito 

lento. Falou que, estava com mais de quatro anos que o Estado não se lembrava da existência da PA, 

porque todo tempo era o município que fazia esse trabalho. Disse que mesmo com essa recuperação, os 

vereadores não podem perder a oportunidade de cobrar o asfaltamento da mesma. Por fim, parabenizou o 

Senhor Erson Peixoto, Padre Daniel e todos os envolvidos na festividade do glorioso São Domingos do 

Gusmão pela brilhante festa. / ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA, que iniciou seu 

discurso dizendo que o município está tendo um surto de depressão e segundo ele, isso não é frescura, e 

está sendo uma questão de saúde pública. Disse que, detectou mais de dez casos aqui,  em que a pessoa 

está doente há mais de quinze anos e não consegue sair da tarja preta. Disse que nos próximos dias a 

equipe médica que lhe tratou, estará vindo até o município para a princípio, ver o que pode estar fazendo 

por essas pessoas.  Em seguida fez um relato do que passou com essa doença e frisou que, a única coisa 

que não conseguiu deixar foi de vir as Sessões, porque tinha um compromisso com a política e com a 

Casa, porém já não tinha com Deus, porque já não conseguia ir às missas. Disse que, esperou o recesso 

para poder se tratar, mas sempre colocou Deus acima de tudo, mas segundo ele, a oração e  nem o 

tratamento aqui não foram o suficiente, foi preciso buscar tratamento fora e através de suas amizades 

conseguiu consultas e remédio sem pagar um centavo e que é por esse motivo que está aqui hoje. 

Ressaltou que diante disso, a sua luta será incansável contra esse mal que está assolando o município, que 

é a depressão. Em seguida, o parlamentar fez comentários sobre as ações do governo municipal na área da 
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saúde, dizendo que o centro de fisioterapia irá passar por algumas mudanças como: troca dos bancos e  a 

parte ambulatorial irá passar para outro local. Em aparte o vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA 

disse: “É claro que a saúde tem sua complexidade, mas só o fato de saber que o compromisso de 

campanha está sendo resgatado, com médico 24h, já me deixa um pouco satisfeito. Quero parabenizar o 

prefeito pelo investimento nessa área, pois isso é fundamental”. Retomando a palavra o vereador 

ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA, comentou sobre a área da educação e enfatizou que 

conversou com a Secretária de Educação e ela lhe disse que irá transformar a creche que fica localizada 

atrás do hospital em um espaço para a juventude. A respeito da escola da Comunidade Aliança disse que, 

a mesma irá passar por uma reforma, isso devido a uma ação do SINTEPP na época do governo do 

Cristiano, no valor de mais de duzentos mil reais, por determinação da justiça. Continuando, falou que os 

banheiros da escola Cândido Lopes de Oliveira já irão ser feitos. Comentou sobre as descargas 

barulhentas de moto e disse que o Deputado Bordalo lhe falou que isso não é competência da polícia e sim 

do município. Sobre a realização de festas no meio da rua disse que, tem que ter um documento baixado 

junto do Juiz com o prefeito. Sobre monitoramento eletrônico  disse que, já conversou com o Bateria e ele 

lhe falou que vinte e quatro câmeras daria em torno de duzentos mil reais, mas segundo o parlamentar, é 

preciso discutir, pois esbarra no orçamento. Dando continuidade disse que, entregou e pediu apoio ao 

Deputado Bordado para os seus requerimentos que solicitam providências a respeito da Casa Lotérica e 

da operadora vivo, pois do jeito que está não dá para ficar. Falou sobre a visita que fez na obra do governo 

do Estado e enfatizou que a demora é porque estão encontrando dificuldade na abertura do ramal. Disse 

também que visitou o serviço onde estão as máquinas do município e na oportunidade ressaltou a 

importância da colocação de placas indicativas nessas obras, porque de acordo com ele, ficou sabendo que 

existe um trabalho de tapa buraco na cidade e que o prefeito irá gastar em torno de cem mil reais, mas 

também não tem nenhuma informação sobre a obra. Em aparte o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA 

OLIVEIRA fez uma crítica ao trabalho de tapa buraco dizendo que, a equipe responsável pelo trabalho 

não está tirando o excesso do que está rachado em volta do buraco, mas somente colocando pedras para 

poder jogar o asfalto e segundo ele, da maneira que está sendo feito não vai aguentar muito tempo e 

mediante a isso pediu aos vereadores da base que possam dar um toque ao prefeito sobre a situação. De 

volta com a palavra o vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA disse que irá 

precisar da parceria do vereador DAVI LOPES que é Presidente da Comissão de Direitos Humano dessa 

Casa no seu projeto das minorias, que são os homossexuais, haja vista que aqui no município não existe 

nenhuma política pública voltada para essa categoria, que segundo ele, é marginalizada. Continuando, 

falou que está fazendo uma consulta junto a Prefeitura sobre o projeto “Minha Casa Minha Vida” e que 

também irá precisar do apoio do vereador.  Em aparte o vereador DAVI LOPES disse que esteve com o 

Deputado Joaquim Passarinho e com o construtor responsável pelo projeto “Minha Casa Minha Vida” e 

que em breve estará fazendo uma visita no município para conversar com o prefeito a respeito da 

construção das casas. Retomando sua fala o vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO 

BATISTA comentou sobre a questão dos taxistas e informou que, houve uma mudança na agenda e o 

manifesto irá acontecer no dia trinta. Concluindo, falou sobre os projetos que irá apresentar nessa Casa e 

agradeceu aos seus pares pela atenção que tiveram durante seu problema de saúde. 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 09 de agosto de 2017. 
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