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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 27 de setembro de 2017, nesta Cidade, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil. 

 Aos vinte e sete (27) 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, PAULO ALBINO MOREIRA, PEDRO OLIVEIRA 

DA SILVA e SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES. Ausente os vereadores NAZARENO 

TRINDADE DE CRISTO e 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 das Atas que constavam de: Ata da Sessão Ordinária realizada 

no dia 13 de setembro de 2017; Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 20 de setembro de 2017, que 

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

dos EXPEDIENTES descritos a seguir: Convite da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. Convite da 

Secretaria de Assistência Social. Comunicado do Ministério da Educação, informando a liberação de 

0recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a Prefeitura Municipal de São 

Domingos do Capim conforme dados: Programa: Mais Educação Fundamental R$ 2.272,00; QUOTA R$ 

57.385,18.. Ofício n° 112/2017 do Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei n° 07/2017, que 

altera dispositivos do Código Tributário de São Domingos do Capim, Lei n° 778/2003. Foram concedidos 

cinco minutos para comentários sobre os expedientes em pauta. O Senhor Presidente usou a palavra e 

encaminhou o Projeto de Lei n° 07/2017 para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e 

Finanças e Orçamento. Em seguida, convocou todos os vereadores para as Sessões Extraordinárias que 

serão realizadas amanhã nesta Casa. Não havendo mais comentários passou-se para a ORDEM DO DIA 

quando foram apreciados os seguintes documentos: Requerimento n° 072/2017, de autoria do vereador 

PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, cujo teor requer ao Senhor Augusto Sergio Amorim Costa, a implantação 

de uma Agência do BANPARÁ, neste município. A proposição foi colocada em discussão e votação e 

aprovada a unanimidade. Não havendo mais matérias a serem lidas, passou-se para o GRANDE 

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

SILVANDRO DE JESUS BATISTA DAS NEVES que inicialmente saudou todos os seus pares, 

professores e alunos presentes na Sessão. Continuando comunicou a todos os ribeirinhos que haverá uma 

miniassembleia na sexta-feira no Salão Paroquial, onde estará presente uma equipe da Superintendência 

do Patrimônio da União para fazer a regularização fundiária das famílias que vivem as margens do Rio. 

Prosseguindo, agradeceu ao Deputado Hélio Leite pela emenda destinada ao município para a aquisição 
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de três tratores, para atender as necessidades dos agricultores. Prosseguindo, destacou que, qualquer 

investimento feito na agricultura é uma porta de saída para um município que tem poucas oportunidades 

para os jovens. Falou que entrou nesta Casa com muita força de vontade, mas quando chegou aqui 

percebeu que tudo depende de um sistema que está interligado com tudo o que acontece no Brasil. 

Seguindo, falou que o município enfrenta uma situação muito grave na área da educação,, mas segundo 

ele, o governo atual está tentando resgatar muitos benefícios que foram perdidos. O parlamentar frisou 

que, ficou envergonhado de ver a estrutura da Escola Cândido Lopes de Oliveira, porque de acordo com 

ele, um prédio naquele estado não oferece condições nem para alunos e nem para professores./ Por fim, 

falou que, mesmo com as dificuldades, todos os vereadores estão empenhados em fiscalizar e trazer 

melhorias para o município./PEDRO OLIVEIRA DA SILVA que deu boas vindas aos professores e 

alunos da rede municipal de ensino e na oportunidade falou sobre as atribuições de um vereador. 

Continuando falou da sua felicidade de mais um ano participar do Círio de Perseverança, enfatizando 

que, sua família tem uma história muito forte com a Vila. Prosseguindo, fez críticas relacionadas ao 

trabalho do Estado que está sendo realizado na PA, dizendo que o município merece respeito e merece 

serviço prestado de qualidade, haja vista que o Governo do Estado passa anos e anos sem enviar 

máquinas e quando manda, é máquina velha e segundo ele, estão fazendo um serviço mal feito e a 

primeira chuva que cair, ninguém passa mais na estrada. Disse que, como vereador se sente limitado em 

chegar com o funcionário da empresa e falar, mas acha que o gestor municipal tem como  cobrar de quem 

está fazendo o serviço. Concluindo, agradeceu a Deus por mais essa oportunidade. /REGINALDO 

MOTA DE OLIVEIRA que iniciou seu discurso parabenizando professores e alunos da Escola Municipal 

Manoel Bernardo da Luz presentes na Sessão, destacando que é de grande importância a presença deles 

aqui nesta Casa, para acompanhar de perto o trabalho dos vereadores. Prosseguindo, falou também de 

sua felicidade de participar do Círio de Perseverança e parabenizou todos os envolvidos na festividade. 

Dando continuidade falou sobre o trabalho na PA 127 e frisou que já esteve lá acompanhando a obra. 

Disse também que o representante da empresa e o gestor municipal já estiveram cobrando e segundo ele, 

receberam como resposta que os trechos irão ser melhorados. Em aparte o vereador ANTONIO SERGIO 

DO NASCIMENTO BATISTA disse que esteve do Km 18 e conversou com o responsável e que ele lhe 

disse que irão voltar para fazer o piçarramento em todas as áreas críticas. Em seguida, relatou aos 

professores e alunos presentes, os problemas no transporte escolar e enfatizou que todos estão 

empenhados em melhorar esses transportes. Falou também sobre merenda escolar  e sobre seu Projeto da 

meia entrada municipal. Retomando a palavra o vereador REGINALDO MOTA DE OLIVEIRA finalizou 

agradecendo a presença de todos. 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 27 de setembro de 2017.  

 

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

 
                                          
         DAVI LOPES 
         2° Secretário 
 


