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Ata da Sessão Ordinária da Décima Nona (19ª) Legislatura 

da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, realizada 

no dia 13 de setembro de 2017, nesta Cidade, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil. 

 Aos treze (13) dias do mês de setembro 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, OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA, PAULO 

ALBINO MOREIRA e SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES. Ausente os vereadores 

NAZARENO TRINDADE DE CRISTO 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 16 de agosto de 2017; Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 23 de agosto de 2017, que 

foram lidas, votadas e aprovadas por todos os vereadores presentes. Dando continuidade foi feita a leitura  

dos EXPEDIENTES descritos a seguir: Ofício n° 101/2017 do Executivo Municipal que requer a retirada 

de tramitação e arquivamento do Projeto de Lei n° 06/2017. Foram concedidos cinco minutos para 

comentários sobre os expedientes em pauta. Não havendo comentários passou-se para a ORDEM DO 

DIA quando foram apreciados os seguintes documentos: Requerimento n° 068/2017 de iniciativa do 

vereador SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES, cujo teor requer ao Exm°. Prefeito Municipal 

a abertura de dois campos de futebol, sendo um na comunidade de Independência e outro na 

Comunidade de Trindade (Martinho Sousa). Moção n° 006/2017 de iniciativa do vereador OSNI DE 

JESUS DA SILVA OLIVEIRA, que manifesta votos de pesar aos familiares do Senhor Lúcio Gomes, ex-

vereador desta Casa. Moção n° 007/2017 do mesmo autor, que manifesta votos de pesar aos familiares do 

Senhor José Gomes da Silva, ex-vereador desta Casa. Moção n° 008/2017 do mesmo autor, que manifesta 

votos de pesar aos familiares da Senhora Maria Gomes Nunes. As proposições foram colocadas em 

discussão e votação e aprovadas a unanimidade. Projeto de Lei n° 03/2017 do Executivo Municipal que 

dispõe sobre a concessão de diárias ao Prefeito, Ao Vice-Prefeito, Secretários e Servidores, Estatutários, 

Celetistas, Temporários e Comissionados da Administração Direta e Indireta do município de São 

Domingos do Capim e dá outras providências. Projeto de Lei n° 04/2017 que dispõe sobre a criação do 

Fundo Municipal de Educação do município de São Domingos do Capim, Estado do Pará e dá outras 

providências. Projeto de Lei n° 05/2017 do Executivo Municipal, que dispõe sobre o acesso à informação 

previsto no inciso XXXIII, do caput, do art. 5°,  no inciso II, do § 3°, do art. 37 e do § 2°, do art. 216, da 

Constituição Federal. Os Projetos juntamente com os Pareceres foram colocados em discussão e votação e 

aprovados a unanimidade de votos. Não havendo mais matérias a serem lidas, passou-se para o 
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GRANDE EXPEDIENTE, ocasião em que ocuparam a Tribuna, por ordem de inscrição os seguintes 

vereadores: OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA que iniciou sua fala, cobrando do Executivo 

Municipal o seguinte: Iluminação da Rua Raul Rosa no Ponto Certo, frisando que os moradores estão 

cobrando porque metade da mesma está sem iluminação o que aumenta ainda mais a insegurança. 

Continuando fez cobranças a respeito da Escola Cândido Lopes de Oliveira, enfatizando que, irá entrar 

com uma representação no Ministério Público para que esse órgão possa intervir na cobrança, porque já 

solicitou a várias gestões a reforma da mesma, mas segundo ele, os governos estão tratando essa Escola 

com desrespeito e uma certa discriminação, porque o prédio encontra-se em uma situação precária e nada 

foi feito. Por fim, comentou sobre o desfile escolar./ ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA 

que teceu comentário sobre os seguintes assuntos: “Desfile Escolar”, disse que conversou com o Prefeito e 

ele lhe falou que ano que vem será pela parte da manhã; “Reforma da Escola Cândido Lopes de 

Oliveira”, falou que é preciso construir uma nova Escola de Ensino Fundamental e Médio, porque a 

Escola Cândido não adianta só reforma e ampliação, porque não tem terreno. Em aparte o vereador OSNI 

DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA disse que todos têm consciência de que, é preciso construir uma nova 

Escola, mas nessa conversa, estão esquecendo da Escola Cândido Lopes de Oliveira, e que é essa sua 

indignação. Retomando a palavra o vereador ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA 

comentou sobre a “Área da Saúde”, dizendo que, o Doutor Mário Fernandes está fazendo pequenas 

cirurgias no hospital e que ainda não está bem organizado porque está faltando uma vistoria da regional 

para avaliar a sala cirúrgica. “Mudança do centro de fisioterapia”, falou que a Secretária está tomando as 

providências para que no mês de outubro já esteja em outro prédio. Concluindo, falou sobre as ementas 

que irá apresentar no Plano Plurianual. E, nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e  para 

constar lavrou-se 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 13 de setembro de 2017.  

 

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

 
                                          
         DAVI LOPES 
         2° Secretário 
 


