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PAUTA DE SESSÃO ORDINÁRIA 
 

O Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, 
Estado do Pará, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 144, § 1° 
do Regimento Interno, torna público, a pauta da Sessão Ordinária da 19ª 
Legislatura a ser realizada no dia 16 de agosto de 2017, com início às 9:00 
horas no prédio Sede deste Poder, situado a Avenida Dr. Lauro Sodré – São 
Domingos do Capim. 

 
EXPEDIENTES: 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.   

  

ORDEM DO DIA: 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 
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. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, 16 
de agosto de 2017. 
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