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

República Federativa do Brasil. 

 Aos vinte e três (23) 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, 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 das Atas que constavam de: Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 09 de agosto de 2017, que foi 

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

descritos a seguir: Comunicado do Ministério da Educação que informa a liberação de recursos 

financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a Prefeitura Municipal de São 

Domingos do Capim conforme dados: Mais Educação – Fundamental R$ 2.272,00; Alimentação Escolar – 

Pré-Escola R$ 11.670,00; Alimentação Escolar EJA R$ 4.320,00; Alimentação Escolar – Ensino Fundamental 

R$ 55.094,40; Creche R$ 577,80; Ensino Médio R$ 10.288,80; Alimentação Escolar – AEE R$ 148,40; 

Alimentação Escolar – Quilombola R$ 2.188,80; Ofício s/n° do Professor Fábio Lameira, que solicita a 

utilização da Tribuna na próxima Sessão. Foram concedidos cinco minutos para comentários sobre os 

expedientes em pauta. Fez uso da palavra o vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO 

BATISTA dizendo que o Fábio é um profissional muito competente e como vereador já está ajudando o 

mesmo e a Prefeitura cedeu um espaço para que ele ministre as aulas, mas ele quer explicar mais o seu 

programa para vê de que forma pode conseguir mais parcerias. Na sequência o Senhor Presidente 

consultou os vereadores sobre o pedido do Professor Fábio Lameira e todos foram favoráveis.  Não 

havendo mais comentários passou-se para a ORDEM DO DIA quando foram apreciados os seguintes 

documentos: Requerimento n° 061/2017 de iniciativa do vereador ANTONIO SERGIO DO 

NASCIMENTO BATISTA cujo teor requer ao Exm°. Prefeito Municipal a implantação de um programa 

de aterramento de quintais das residências das famílias carentes de nossa Cidade. Requerimento n° 

062/2017 de autoria do vereador ALOYSIO DE JESUS BASTOS AMARAL cuja finalidade é requerer ao 

Executivo Municipal a reforma da Escola Municipal São Sebastião do Km 18. Requerimento n° 063/2017 

de iniciativa do vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, cujo teor requer a Secretaria Municipal de 

Saúde, que o Posto de Saúde da Comunidade do Sauá volte a funcionar na referida Comunidade. Moção 

de Apelo n° 005/2017 de iniciativa do vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA, 
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solicitando a reconsideração da Resolução n° 5.410 do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que altera a 

sede da 50ª Zona Eleitoral do município de São Domingos do Capim, para o município de Castanhal.   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: ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA que inicialmente 

cumprimentos todos os seus nobres pares, funcionários e pessoas presentes. Continuando, comentou 

sobre a sua Moção e relatou sobre a situação do Cartório Eleitoral, dizendo que somente com força política 

se pode reverter essa situação. Em seguida, disse que esteve na Sede do Corpo de Bombeiros em Belém, 

onde entregou o seu requerimento que solicita uma base do corpo de bombeiros para dá apoio aos 

banhistas. Disse que fez o pedido porque, existe uma praia, mas o ano passado a Juíza proibiu as pessoas 

de irem pra lá, porque não tinha segurança. Segundo o parlamentar, não se pode impedir as pessoas de 

usar aquilo que a natureza lhes proporcionou, por não ter segurança. Falou que esteve no INCRA 

verificando quais as políticas públicas que têm para o município e que foi informado que tem uma 

execução de um trabalho do PA Fé em Deus. Prosseguindo, falou sobre a operação tapa buraco dizendo 

que, existe um processo licitatório  e em breve esta Casa será informada. Relatou sobre a segurança 

pública e frisou que,  as pessoas não podem mais sair de casa porque é assalto toda hora e que o prefeito 

está fora tentando resolver o problema dessa área. Continuando teceu comentário sobre a área da saúde, 

dizendo que conversou com a Secretária e ela está tomando providências para que o Posto do Sauá possa 

funcionar na própria Comunidade. Seguindo, comentou sobre a importância da criação do programa de 

aterro. Concluindo, convidou todos para participarem do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. PEDRO 

OLIVEIRA DA SILVA que primeiramente saudou todos os presentes e iniciou seu discurso comentando 

sobre a importância do público nas Sessões desta Casa. Dando continuidade falou sobre o posto do Sauá 

ressaltando que, entende as dificuldades que o governo está enfrentando, mas segundo o parlamentar o 

que não é aceitável  é um posto funcionando aqui na Cidade e na Comunidade existe um posto todo 

equipado que foi entregue no governo passado, mas não funciona. Frisou que o povo da região é muito 

pobre e muito carente e segundo ele, sonhou décadas e décadas com a inauguração do posto, mas agora 

precisa se deslocar de lá enfrentando inúmeras dificuldades em busca de atendimento médico. Pelo 

exposto disse que, espera que isso seja corrigido o mais rápido possível. Prosseguindo falou sobre as 

péssimas condições do trecho do São Joaquim até a Vila de Perseverança e solicitou aos vereadores da 

base que conversem com o Prefeito para que o mesmo possa chamar a empresa responsável pelo serviço 

do Estado para que priorize o principal corredor, que liga São Domingos a Perseverança e ao quilometro 

dezesseis. Seguindo, comentou sobre o que São Domingos está perdendo como: Casa Lotérica, Banco 

Bradesco, Cartório Eleitoral e segundo ele, os correios está correndo sério risco de privatização. Disse que 

isso é um absurdo, porque enquanto isso, a Sociedade é que vai bancar a campanha milionária de 

Deputados Federais Deputados Estaduais, Governadores e Presidente da República. Por fim, disse que a 

Sociedade tem que ficar vigilante e votar em Deputados que tenham compromisso com o município, haja 

vista que, muitos deles têm votos no município, mas desaparecem./ OSNI DE JESUS DA SILVA 

OLIVEIRA que iniciou seu pronunciamento cumprimentando todos os presentes. Continuando fez 

cobranças dizendo que oficialmente esta Casa não tem líder do governo e segundo ele, isso se faz 

necessário, porque acredita que todos os vereadores da base tem competência para honrar essa missão. 

Em seguida, fez cobranças a gestão municipal a respeito do serviço das estradas enfatizando que fica 

muito preocupado porque são muitas vicinais e que a Prefeitura tem uma estrutura de máquinas, mas 

segundo ele, é mesmo que não ter, porque só tem uma patrol funcionando. Disse que o governo tem que 

priorizar a manutenção dessas máquinas e coloca-las para trabalhar. Prosseguindo, destacou a obra de 
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eletrificação da invasão do Beca e ressaltou que a mesma é fruto de suas atitudes como parlamentar e que 

vem lutando por isso há anos. Comentou também sobre a eletrificação da Comunidade Baixo Palheta 

dizendo que, não sabe se o prefeito estranhou a sua presença lá, porque sentiu um clima meio 

complicado, mas foi  prestigiar porque foi convidado pela Comunidade que sabe de sua luta por essa 

energia há muito tempo. Em aparte o vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA 

disse que esteve em uma reunião na invasão do Beca e segundo ele, lá só pode haver qualquer tipo de 

serviço pela CELPA se regularizar a terra. Retomando a palavra o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA 

OLIVEIRA disse que, independente da decisão da justiça, a obra irá ser executada, porque os postes já 

estão chegando daqui a uns dez dias. Dando continuidade, fez cobranças a respeito do seu requerimento 

sobre o centro de fisioterapia. Em aparte o vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA 

disse que a Secretaria  está se empenhando para que  em setembro,  já esteja em outro espaço melhor. De 

volta com a palavra o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA fez cobrança a respeito do 

asfaltamento do trecho que vai do igarapé murumuru até a Sede do Nonato e frisou que, em uma 

conversa que teve com o prefeito ele mencionou que iria fazer o serviço, mas segundo o parlamentar, está 

preocupado, porque os buracos nesse local foram remendados e até agora nada de asfalto. Concluindo, 

disse que na próxima Sessão gostaria que o vereador Antonio Sergio do Nascimento Batista se 

manifestasse sobre a denúncia que lhe chegou de que, o parlamentar desacatou um funcionário do 

hospital./ SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES que primeiramente saudou todos os seus 

nobres pares e público presente. Prosseguindo, disse que também percebeu um certo espanto das pessoas 

que estavam presentes na Comunidade Baixo Palheta, quando desceu do carro junto com os vereadores 

Nazareno e Osni. Falou que acredita que a função do vereador é fiscalizar e procurar a melhor solução 

para o município e que se sentiu revoltado, indignado da forma que foi tratado, porque é vereador, sabe o 

que faz e se assumiu essa responsabilidade é porque tem competência para continuar e não precisa de 

babá lhe auxiliando. Continuando, agradeceu a todos que aprovaram seu requerimento solicitando um 

Posto de Saúde na margem esquerda do Rio Capim e que foi atendido. Falou que irá fazer uma visita 

junto com a Secretária de Saúde para vê aonde será implantado o mesmo. Disse que se sente muito feliz 

quando consegue alguma coisa, porque como vereador representante dessa margem, conhece as 

dificuldades do povo da região que necessita muito de melhorais. Seguindo, disse que também se 

preocupa com as máquinas que até hoje estão quebradas e que acredita que é preciso buscar soluções para 

que todas possam trabalhar, já que estão trabalhando com um volume reduzido diante das demandas que 

existem no município. Concluindo, agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho. 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 23 de agosto de 2017. 
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