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

República Federativa do Brasil. 

 Aos dezesseis (16) 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 Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 02 de agosto de 

2017 que foi lida, votada e aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida foram lidos os 

EXPEDIENTES descritos a seguir: Ofício n° 1344 da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que 

encaminha cópia da Moção n° 232/2017 de autoria do Deputado Antonio Tonheiro, que dispõe sobre a 

necessidade de recuperação da PA 127, trecho entre São Domingos do Capim a BR-010.  Foram 

concedidos cinco minutos para comentários sobre os expedientes em pauta. O vereador ANTONIO 

SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA disse que não ficou muito claro, porque o Deputado não pede o 

asfaltamento e se esse pedido da Moção for à terraplanagem, o serviço já está sendo executado. Reportou-

se o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA e disse que, se passaram quatro anos e o Estado 

não fez nenhum palmo, e agora com a articulação do gestor estão trabalhando na estrada. Disse que todos 

ficam agradecidos com a Moção do Deputado, mas não estão satisfeitos, porque segundo ele, todos 

querem que os Deputados peçam ao Governo do Estado a pavimentação asfáltica. Por esse motivo 

solicitou a Mesa constituída, que envie um ofício ao nobre Deputado agradecendo a Moção, mas que seja 

cobrado deles essa pavimentação. Por fim, destacou que seria importante cada um dos vereadores acionar 

o seu Deputado para que consigam marcar uma audiência com o Governador para que seja solicitado que 

a obra entre no orçamento do Estado para o ano de 2018. Fez uso da palavra o vereador REGINALDO 

MOTA DE OLIVEIRA e disse que foi em uma reunião na Comunidade Estradinha onde estava presente 

o Deputado Antonio Tonheiro e ele comentou sobre o asfaltamento, onde ele disse que seria importante 

montar uma comitiva de interesse do município, que ele está pronto para dá uma força, porque somente 

ele pedindo a obra é uma coisa, mas se o município se juntar terá mais condições de conseguir.   Não 

havendo mais comentários passou-se para a ORDEM DO DIA com a leitura de: Requerimento n° 

058/20147 de autoria do vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA cujo teor requer 

que seja solicitada uma agenda onde participarão da referida o Prefeito Municipal e os Vereadores do 
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município, com o Ilmo. Coronel Zanelli Antonio Melo Nascimento, Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, tendo como pauta uma possível base da Corporação em nossa Cidade, ou se 

for o caso, no mínimo uma viatura com Bombeiros e Instrumentos de Trabalho aos finais de semana para 

atuar no entorno de nossa praia “Pororoca” que se forma do meio do rio em frente à Cidade. 

Requerimento n° 059/2017 do mesmo autor, cujo teor requer que o Prefeito Municipal possa autorizar 

dentro da Legalidade a Secretaria de Turismo Esporte e Cultura a credenciar todas e todos os artistas em 

geral de nosso município por categoria, para que haja uma possível instalação no futuro de diversos 

pontos de cultura em nosso município e que a referida possa desenvolver atividades artísticas e culturais 

pra nossa gente. Requerimento n° 060/2017 de iniciativa do vereador NAZARENO TRINDADE DE 

CRISTO  cujo teor requer ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, que informe a esta Casa de Leis o valor do 

recurso destinado à operação tapa buraco e o nome da empresa que está realizando a obra. 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: DAVI LOPES o qual inicia seu pronunciamento saudando os seus nobres pares e 

público presente e em seguida agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar nesta Casa. Na 

sequência relata acerca da segurança pública dizendo que, conversou com os comerciantes onde os 

mesmos reivindicaram o empenho de todos os vereadores nessa área, pois a situação está caótica, onde as 

pessoas estão sendo assaltadas em plena luz do dia. Diante disso, se colocou a disposição para ir até as 

autoridades competentes em busca de melhorias nessa área. Após, relata sobre o asfaltamento da PA 127 

dizendo que, existem vários pedidos feitos através de requerimento solicitando a obra, mas até agora 

nada, Por esse motivo enfatizou a importância da união de todos os vereadores para irem em comitiva 

solicitar ao Governo do Estado a referida obra, pois segundo ele, só dessa forma há possibilidade de 

conseguir a mesma. O parlamentar desejou a todos os seus pares, saúde, força, coragem e determinação, 

para que possam fazer o melhor pelo povo, encerrando dessa forma, seu discurso. / REGINALDO 

MOTA DE OLIVEIRA que saudou a todos os nobres vereadores e as pessoas presentes. Seguindo, falou 

sobre o desenvolvimento do município de Ourém dizendo que lá existem grandes empresas que geram 

emprego e renda, e aqui não existe nenhuma empresa e que isso contribui muito para a demora no 

desenvolvimento. Relatou também que, outra forma do município avançar é através do asfaltamento da 

PA 127 e da construção da ponte e por esse motivo é preciso unir forças e cobrar com as autoridades 

competentes. Prosseguindo, relatou sobre o serviço dos Correios dizendo que as correspondências não 

estão chegando ao interior e as pessoas estão tendo que vir buscar aqui na agência. Em aparte o vereador 

ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA disse que, as correspondências estão voltando 

porque eles não entregam e segundo ele, já foi vítima disso. Diante do exposto, solicitou ao Presidente que 

envie um ofício ao representante dos correios para que o mesmo possa explicar o que está acontecendo. 

Retomando a palavra o vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA disse que há uma preocupação de 

todos em todas as áreas. Em aparte o vereador NAZARENO TRINDADE DE CRISTO ressaltou que está 

bastante preocupado com a demora nas ações da Secretaria de Agricultura por esse motivo já procurou o 

Secretário para saber o que está acontecendo e foi informado que o problema é porque o processo de 

licitação ainda não foi concluído. Segundo o parlamentar, isso é falta de responsabilidade e incompetência 

do governo municipal, pois já se passaram oito meses de mandato e até agora não se pode comprar 

nenhum material por conta disso. Disse que está cobrando porque já foi procurado por agricultores da 

região do Prata e do São Bento do Jaboticacá que também estão bastantes preocupados com essa situação. 

Finalizando, o vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA disse que é da agricultura que vem o 

sustento e a geração de renda e é por esse motivo que também fica bastante preocupado e sempre irá fazer 
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o que puder para ajudar o produtor e o agricultor, pois é uma das causas que sempre irá defender até o 

fim e espera vê resultados positivos./ ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA que iniciou 

cumprimentando todos os seus nobres pares e pessoas presentes. Prosseguindo disse que, infelizmente 

passou um prefeito por aqui que não amou o município, pois deixou a Secretaria de Agricultura em uma 

sala  e infelizmente o governo atual teve que demorar sete meses para poder colocar trator para os 

agricultores, para estar fazendo a parte de arado no tempo que não é para fazer. Segundo ele, houve um 

descaso e São Domingos perdeu vinte anos de atraso.  Disse que hoje existem seis técnicos na Secretaria e 

ainda virão mais dois, inclusive, um engenheiro em pesca e que a Secretaria irá receber uma camionete e 

uma moto e irá trabalhar em parceria com a EMATER. De acordo com o parlamentar é preciso criar a feira 

da agricultura familiar, porque senão vamos continuar comprando chuchu e tucupi de Castanhal. Dando 

continuidade teceu comentário sobre o atraso na licitação dizendo que houve um problema, porque a 

pregoeira foi embora e o novo pregoeiro disse que, o que ela fez estava tudo errado e por isso está sendo 

feita uma nova licitação. Disse também que o Ministério Público está para ferrar o Prefeito, porque 

qualquer denúncia que chegue lá, ele acata e agora a Prefeitura vai ter que investir mais de duzentos mil 

reais na Escola da Aliança e que o Prefeito está protocolando um documento junto a esse órgão, dizendo 

qual é a realidade do município e segundo o parlamentar o Ministério Público tem que ter sensibilidade. 

Seguindo, fez relatos sobre a área da saúde e disse que as Comunidades Porto Santo, Monte Alegre e o 

bairro Portelinha aqui na Cidade ganharam a estratégia de saúde da família e que também o município 

ganhou mais dois programas de saúde bucal. Frisou que as coisas estão acontecendo, mas quando ficou 

em observação no hospital detectou algumas falhas de médico e enfermeiro e na oportunidade pediu aos 

seus pares que visitem o hospital, pois estão acontecendo coisas pequenas que não é culpa do governo, às 

vezes é por falta de fiscalização. Ainda a respeito da área da saúde o parlamentar disse que irá ser criado o 

centro de hidroterapia. Prosseguindo, comentou sobre a criação da ASCOM e disse que a mesma está sob 

a responsabilidade do Senhor Alcemir Júnior e será de grande importância para informar a todos sobre as 

ações do governo e  aonde está sendo aplicado o dinheiro. A respeito das máquinas, disse que elas estão 

quebradas e não tem nenhuma trabalhando hoje e que já solicitou ao Prefeito que se dê prioridade aos 

maquinários, por que segundo ele, passa o verão e não será possível concluir setenta por cento do 

trabalho. Por fim, agradeceu aos seus pares pela aprovação de seus requerimentos e disse que já teve uma 

posição da operadora vivo e sobre a questão da lotérica, está aguardando./ OSNI DE JESUS DA SILVA 

OLIVEIRA que iniciou seu discurso cumprimentando todos os seus nobres pares e pessoas presentes e 

em seguida fez críticas ao que diz “presente grego” do Governo Federal, porque segundo ele, o governo 

envia para os municípios ônibus e lanchas escolares e as Prefeituras não conseguem mantê-los. De acordo 

com o parlamentar, todos esses ônibus estavam apresentando problemas e alguns foram colocados para 

rodar, mas estão apresentando risco grave para o condutor e para os alunos e na oportunidade relatou o 

que aconteceu com um desses ônibus que levou um grupo de crianças para Ipixuna. Disse também que já 

ocorreram outros fatos com outros ônibus por falta de manutenção. O parlamentar falou que não está 

culpando o governo municipal e sim o governo federal por mandar esses ônibus, mas não mandar um 

centavo para mantê-los e cada vez mais os municípios pequenos sofrendo com a escassez de recursos. 

Disse que reconhece o interesse do gestor em colocar esses ônibus para rodar, mas segundo ele,  é preciso 

colocar para rodar com segurança, porque pegar crítica do ônibus na garagem é uma coisa, agora, ser 

criticado e responder pela vida, é muito pior.  Continuando, falou sobre a ação do SINTEPP relacionada a 

reforma da Escola da Comunidade Aliança e também comentou sobre o que foi dito pelo vereador Sergio 

Batista a respeito do Ministério Público que está pressionando a prefeitura e disse que não vê por esse 

lado, e acha que isso acontece porque só estão agindo conforme a pressão, porque segundo ele, se não 
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tiver uma pressão o governo continua debruçado nas dificuldades dizendo que não tem como fazer. Na 

área da saúde o parlamentar criticou dizendo que, existem, várias localidades que estão sem ACS e frisou 

que as famílias estão tendo sérios problemas por falta desse acompanhamento. Disse que já cobrou da 

Secretária de Saúde, mas o problema ainda persiste. Prosseguindo, ressaltou que seria importante que o 

Prefeito respondesse os requerimentos, porque segundo ele, alguns de seus pedidos já foram executados, 

mas não há uma resposta por parte do Executivo. Sobre a questão da feira do produtor, o parlamentar 

disse que o espaço já existe que é o galpão ao lado da APAE, mas infelizmente os produtores daqui são 

desorganizados, porque não cobram, e se houvesse uma cobrança eles estariam lá vendendo a sua 

produção. 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 16 de agosto de 2017. 

 

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

 
                                          
         DAVI LOPES 
           2° Secretário 
 


