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

da Câmara Municipal de São Domingos do Capim, realizada 

no dia 20 de setembro de 2017, nesta Cidade, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil. 

 Aos vinte (20) 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, NAZARENO TRINDADE DE CRISTO,  PAULO 

ALBINO MOREIRA, PEDRO OLIVEIRA DA SILVA e SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES. 

Ausente o vereador OSNI DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA 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 Ordinária realizada no dia 06 de setembro de 

2017, que foi lida, votada aprovada por todos os vereadores presentes. Dando continuidade foi feita a 

leitura  dos EXPEDIENTES descritos a seguir: Ofício n° 520/2017 da Secretaria Municipal de Saúde, que 

dá esclarecimentos a esta Casa sobre o Posto de Saúde da Comunidade Sauá. 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° 065/2017 de 

iniciativa do vereador PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, cujo teor requer a operadora VIVO, a implantação 

do serviço de telefonia móvel na Vila de Perseverança. Requerimento n° 069/2017 do vereador 

ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA, cujo teor requer ao Exm°. Prefeito Municipal o 

aterramento das ruas do portinho dentro dos padrões e das normas de engenharia. As proposições foram 

colocadas em discussão e votação e aprovadas a unanimidade.  Antes do início do Grande Expediente, fez 

uso da Tribuna o Professor Fábio Lameira, que solicitou apoio de todos os vereadores em seu Projeto 

“Aeróbica, Dança, Saúde e Bem Estar”. Dando continuidade, o Senhor Presidente passou para o 

GRANDE EXPEDIENTE, ocasião em que ocuparam a Tribuna, por ordem de inscrição os seguintes 

vereadores: SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES que iniciou sua fala dando incentivo ao 

Projeto do Professor Fábio Lameira e frisou que, os vereadores têm condições de conversar com o Prefeito 

para que o mesmo possa dar apoio ao Projeto. Disse que sempre vai estar do lado do povo e que vê nesse 

governo uma oportunidade  do povo participar. Em seguida, falou sobre a importância da agricultura, 

dizendo que o Deputado Hélio Leite destinou uma verba para a compra de três tratores agrícolas e que 

fica muito feliz por essa conquista, haja vista que o município tem apenas um trator e segundo ele, está 

sem condições de atender os agricultores. Por fim, falou sobre a corrupção e sobre importância da 

fiscalização de todos para que esse mal não assole o município. / PAULO ALBINO MOREIRA que 

inicialmente parabenizou o professor Fábio Lameira e deu todo seu apoio ao mesmo. Em seguida, falou 
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sobre sua ausência em algumas Sessões, devido ao seu problema de saúde. Prosseguindo, falou sobre a 

reunião com o Prefeito Elias de Concórdia e disse que foi firmada uma parceria, onde o mesmo irá entrar 

com os maquinários e a Prefeitura daqui irá entrar com o combustível para realizar o trabalho nessa 

região. O parlamentar solicitou aos seus pares que acompanhem esse trabalho, porque segundo ele, São 

Domingos do Capim, já perdeu alunos e eleitores para o município de Concórdia e se não houver uma 

explicação dessa parceria, todos irão pensar que é somente o Prefeito Elias que está trabalhando nas 

estradas daqui do município. Concluindo, pediu aos seus pares para que juntos possam lutar para 

conseguir água para o bairro do Portinho. / NAZARENO TRINDADE DE CRISTO, que se colocou a 

disposição do Professor Fábio Lameira e em seguida fez a leitura do Requerimento de n° 026/2017 de sua 

autoria, que requer ao Prefeito Municipal o retorno das aulas de aeróbica, dizendo que a proposição foi 

aprovada no dia 29 de março do corrente ano e encaminhado ao Executivo, mas até o momento não teve 

nenhuma resposta. O parlamentar pediu a sensibilidade do Prefeito em apoiar tal projeto, ressaltando que 

o mesmo é de grande importância para a prevenção de diversas doenças. Prosseguindo, comentou sobre a 

área da saúde, dizendo que existem vários carros locados, enquanto que a ambulância há vários dias está 

parada. Disse que, alguns carros não oferecem nenhum conforto a pacientes que precisam se deslocar para 

receber atendimento em outros municípios. Segundo ele, o que está acontecendo é uma falta de respeito 

com os pacientes, porque ao invés de locar tantos carros, deveriam priorizar o conserto da ambulância  e 

na oportunidade repudiou o que vem acontecendo e pediu a Secretária de Saúde que tenha mais atenção 

nesses casos e participe mais do atendimento a urgência e emergência, porque é lá que está o caos. Por 

fim, solicitou que, a Secretária possa sentar com o Prefeito  e rever essa situação./ DAVI LOPES, que 

iniciou sua fala dando total apoio ao Projeto do Professor Fábio Lameira e disse que todos devem apoia-lo, 

porque ele está fazendo o melhor. Relatou que são nove meses de governo e o gestor está enfrentando 

inúmeras dificuldades em todas as áreas e talvez seja esse o motivo de ainda não ter feito uma parceria 

com o mesmo. Finalizando disse que, cada vereador tem a obrigação de correr atrás de melhorias para o 

município e que em breve estará trazendo um recurso para a área da saúde. / REGINALDO MOTA DE 

OLIVEIRA, que inicialmente comentou sobre a Escola Jonathas Athias em Perseverança e compartilhou 

com seus nobres pares sua satisfação da conclusão da obra. Prosseguindo falou sobre a área da saúde, 

dizendo que a mesma não está cem por cento, porque de acordo com ele, o governo pegou a saúde em 

péssimo estado, pois era triste entrar no hospital  com cama revirada e um monte de inseto e o que tinha 

muito era carro locado. Segundo ele, essa área já melhorou setenta por cento, porque hoje, já se faz parto e 

alguns procedimentos básicos no hospital e que o governo está empenhado em melhorar muito mais. Em 

seguida criticou somente a ação dos ACS no interior, dizendo que os mesmos tem que receber um 

conhecimento a mais para poder passar informações detalhadas ao povo, mas parabenizou a Secretária de 

Saúde por estar se dedicando ao máximo nessa área. Continuando, relatou sobre a visita do Deputado 

Hélio Leite no município e ressaltou que foi de grande importância, porque foram destinados três tratores 

para a agricultura, uma emenda de duzentos mil reais para a APAE e que o mesmo ficou de trabalhar 

para destinar um recurso para a Escola Cândido Lopes de Oliveira, porque segundo o parlamentar, é 

muito triste se vê uma Escola daquele porte naquela situação. Dando continuidade falou sobre a área da 

agricultura dizendo que, a mesma não avançou em nada, e que não sabe onde está o problema, ou se tudo 

que está acontecendo é politicagem. Disse que foi destinado três tratores para a agricultura, mas se o 

problema está sendo partidário, para onde vão esses tratores? Falou que, se a agricultura está com o PT e 

estão querendo colocar politicagem dentro, não aceita, porque todos tem que sentar com o gestor para 

poder dar uma resposta para o povo, independente de lado político. Encerrando seu discurso, 

parabenizou o novo comando, porque já presenciou a visita da polícia em sua região e também 
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parabenizou o Prefeito por está se empenhado em concluir a ponte entre o Catita e o Baixo Palheta que é 

de suma importância para alunos e agricultores./ ANTONIO SERGIO DO NASCIMENTO BATISTA, 

que iniciou sua fala dizendo que, não sabe o que está acontecendo na  agricultura, porque para ele é 

matéria vencida e que não traz pauta dessa área para esta Casa, porque irá tratar direto com o Prefeito. 

Falou que a Secretaria não é do PT, e que não estão fazendo politicagem, porque oitocentos e cinquenta 

mil reais da emenda do Beto Faro, foi destinada para a transpororoca, quinhentos mil reais foi para o 

custeio da saúde e a emenda do Deputado Carlos Bordalo de duzentos mil reais irá ser destinada para 

trazer cursos de capacitação. Relatou que, os três tratores é para servir o povo e que nesta Casa não tem 

cor partidária. Continuando, disse que existe uma Resolução do Governo Federal na qual os quinhentos 

mil reais destinados para a saúde, podem ir para o pagamento de funcionalismo, porém disse que, não 

aceita desvio, porque o funcionalismo tem que ser pago com o FPM. Dando continuidade, convidou todos 

para lhe acompanharem nas redes sociais e disse que a partir de hoje está inaugurando um canal no 

yotube seu, para falar direto com o povo.  Prosseguindo, disse que o Projeto do Fábio é maravilhoso, mas 

segundo ele, tem que ter um acompanhamento de fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo para ter 

legalidade. Em seguida, falou sobre o seu Requerimento de n° 061/2017, que requer ao Prefeito a 

implantação de um programa de aterramento de quintais e disse que irá cobrar, porque programa acaba 

com o assistencialismo. Dando continuidade, falou sobre a energia da Portelinha, dizendo que o vereador 

Osni Oliveira afrontou todos aqui nesta Casa dizendo que a energia vinha para o bairro, mesmo não 

estando legalizado. Disse que conversou com o Diretor Senhor Mário Chaves em uma audiência pública, 

onde ele lhe disse que, aqui no município não tem frente de trabalho da CELPA. O parlamentar disse que 

falou para ele que tinha sim, e que mostrou um dossiê do vereador Osni Oliveira reunindo 

clandestinamente e dizendo que vinha trazer energia. Segundo o parlamentar, o diretor ficou surpreso e 

lhe perguntou quem era, e que respondeu que era o Japonês de Tomé-Açu, que um dia o nobre falou que 

estava doente, mas estava reunindo com ele lá em Tomé-Açu, mas segundo o parlamentar, o facebook 

condena e a mentira veio à tona. Relatou que, o diretor lhe falou que iria resolver e com uma semana a 

obra estava embargada, porque era gato regularizando gato. Falou que o Japonês veio conversar com o 

Prefeito e agora regularizou a energia no Portinho, mas na Portelinha a obra está parada. “Porque 

vereador de cinco mandatos que quer aparecer em um mandato, eu desconfio, mas tem que mostrar 

projeto”, frisou. Por fim, fez um apelo aos seus nobres pares e disse: ”Precisamos nos unir para assumir o 

lado social da Câmara, porque em alguns momentos eu estive sozinho, junto com o vereador Silvandro, e 

assim a carga fica pesada”. E, nada mais encerrada a Sessão 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 20 de setembro de 2017.  
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