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Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de 

Colares, Estado do Pará, no prédio da Câmara Municipal de Colares, denominado “Palácio 

Professor Raimundo Sebastião Aranha de Oliveira”, “Plenário Imar Palheta”, sito à Rua Dr. 

Justo Chermont S/Nº, reuniram-se em caráter ordinário a hora regimental, os Membros do Poder 

Legislativo sob a Presidência do vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB; 

secretariado pelos edis:  ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA- PMN e 

MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS –PSC- substituto. Procedida a chamada habitual, 

marcaram presença os parlamentares:  JOSÉ NILDO DA SILVA GURJÃO-PSDB;  RENATO 

JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT. Ausentes os legisladores DANIEL LOBATO LOBO-

Republicanos; LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB; ROBERTO JUNIOR DE 

MORAES LOBATO-MDB e RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB. Ambos 

justificaram suas ausências.  Constando haver quórum Presidente rogando a Deus e à Virgem do 

Rosário declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pelo Segundo Secretário em 

exercício foi o Evangelho de jesus Cristo, escrito por São Mateus, capitulo 8, versículo de 1à 4. . 

Leu-se os expedientes: OF: N° 025/2021, Procurador Geral do Município, trazendo em anexo o 

Projeto de Lei N° 004/2021, Reestruturação do CACS-FUNDEB; OF: N° 033/;2021, Procurador 

do Município, trazendo em anexo o Projeto de Lei N° 002/2021- Institui o Sistema Municipal de 

Ensino de Colares-Pa, em anexo o Projeto de Lei N° 032/2021, Reestruturação do Conselho 

Municipal de Educação de Colares-CME e Projeto de Lei N° 001/2021, de autoria dos 

Parlamentares Lilianny Rodrigues; José Nildo e Renato Junior do Nascimento. Convém registrar 

que o referido Projeto foram repassados para a Comissão Permanente de Justiça e Redação de 

Leis para analise e posterior parecer. Na Hora do Grande expediente, assomou a tribuna da Casa 

o Vereador RENATO JUNIOR, garantiu que estava atento ao calendário de vacinação, mas que 

haviam  alguns cartões que não indicavam a marca da vacina e  nem a data para a segunda dose 

da imunização do Covid dezenove. Pedindo de viva-voz que os responsáveis dos postos de 

vacinação que especificassem tais procedimentos, porque situação era agravante e que fosse 

resolvido o quanto antes, porque estava sendo um grande erro, pois os pacientes não tinham  como 

saber quando seria a segunda dose e deveria ter um organograma para tal. Pediu novamente o 

envio de oficio ao Secretário de Finanças para que enviasse as cópias dos extratos bancários 

referente aos meses de junho e julho do corrente ano. Quis saber se haviam alugado alguma 

ambulância da empresa “trans vida”, caso fosse afirmativo, pedia a quem de direito a copia do 

contrato de aluguel. Porque não seria certo terem alugado para ficar parada em frente a UMS. 

Assim como, que estivessem retornando ao posto de Saúde da Fazenda a ambulância que tiraram 

do local. Destacou que após a saída dos seiscentos mil reais para a recuperação dos ramais, que 

estivessem fazendo alguma coisa, porque os mesmos encontravam-se intrafegáveis e com a 

chegada do Verão daria para se fazer muita coisa. Solicitou o envio de oficio a Gestora Municipal 

para que enviasse ao gabinete deste Parlamentar o cronograma das ruas que receberiam o asfalto, 

porque as ruas São Cristovão e Marechal Deodoro da Fonseca precisavam serem beneficiadas 

com o asfalto e meio fio, por encontrarem-se em péssimas condições de trafegabilidade. Assim 

como no bairro jangolândia que necessita de drenagem e asfaltasse e também as principais ruas 

das Comunidades. Convidou a Comissão Permanente de Saúde juntamente com este Edil para que 

estivessem fazendo uma fiscalização nos postos de saúde com o intuito de ser averiguado as reais 

situações dos mesmos. Pediu novamente a presença do Secretário Municipal de Saúde para vir 

neste Poder prestar esclarecimentos no que tange a situação da Saúde em geral no Município. 
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Em:_____ de _________________de 2021. 

 

___________________________________ 

Presidente  



passados os trabalhos para a primeira parte da ordem do dia, assomando a tribuna da Casa o 

vereador Presidente WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA, pediu o envio de oficio a Secretaria de 

Infraestrutura, setor de iluminação Publica, para que estivesse fazendo o reparo no trapiche 

Municipal por encontrar-se apenas com duas lâmpadas acesas. Assim como, que a referida 

secretaria estivesse tomando providencias concernente a empresa vidal que além de ter sugado na 

administração passada dinheiro publico, não concluiu a obra do calçadão, danificando também 

parte do mesmo e que pudesse estar concluindo a referida obra, pois estão prejudicando o direito 

de ir e vir das pessoas. Afiançou que a questão  da vacina era somente gratidão por terem recebido 

do governo Estadual as doses para  a imunização do povo. Portanto o importante era que estavam 

sendo vacinados sem acepções das marcas. Com relação as ambulâncias a atual administração 

recebem todas sucateadas sem nenhumas condições de trafegabilidade e a que estava no posto de 

Saúde da Localidade de fazenda, não pertencia ao mesmo. Porque se de fato existisse ambulância 

no posto, era para estar no ESF de Maracajó, por se tratar de um polo e atender as demais 

Localidades. Pois para tentarem ganhar eleição as demais Localidades. Pois para tentarem ganhar 

eleição trocarem as coisas sem os trâmites legais. Falou ainda que o edil José Nildo era sabedor 

que no período do inverno não dava para trabalhar nos ramais. Portanto com a chegada do Verão 

amazônico este Parlamentar iria cobrar do Secretário de Infraestrutura ação nesse sentido. 

Parabenizou a gestão pela montagem da equipe de trabalho para a limpeza da sede e zona rural. 

Afiançou que o asfalto que viria para o Município, seria através dos Governos Estadual e Federal. 

Portanto a Prefeita colocaria onde achava que teria necessidade, pois Vereador não mandava no 

Executivo. Todavia o Vereador hoje por ser oposição estava provando do seu próprio veneno, 

porque anteriormente defendia as desmandas da Gestão passada. Deu a conhecer que todos os 

Secretários Municipais viriam neste Poder prestar esclarecimentos das pastas que assumiam. 

Como consequência de um governo sério e transparente em prol deste Município. por questão de 

ordem o Vereador RENATO JUNIOR, destacou que sua preocupação era que a segunda dose da 

vacina de imunização do Covis dezenove tinha um período para ser aplicado. Portanto deveriam se 

aterem  porque estavam lidando com vidas. O Edil JOSÉ NILDO, afiançou que muitos diziam que 

não tinham capacidade, porem mostrou sua força, o que o atual não tinha, pois se o inverno tivesse 

sido pesado os ramais teriam ficado intrafegáveis. Até porque a manutenção não foi feita no ramal 

da Localidade de fazenda a Guajará. Agradeceu a presença dos maquinários na Localidade de 

Guajará, porem a situação do ramal perto de São Pedro continuava a mesma. Falou ao Presidente 

da Casa que fizesse o seu papel e não o de Líder de Governo. O Vereador Presidente WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, como réplica falou ao seu par que estava desempenhando suas funções e o que 

fosse relevante ao conhecimento do Povo iria sempre falar. Com base no Requerimento aprovado 

da Vereadora Lilianny Rodrigues, pediu os Membros da Comissão Permanente de Justiça e 

Redação de Leis e de Finanças e Orçamento para estarem se reunindo e analisarem a questão da 

LDO, porque já existia um Parecer Jurídico e na Casa Legislativa havia critérios que se não fosse 

votada até o dia trinta do mês corrente, os Parlamentares não sairiam de recesso, pois se fossem 

esperar pelo MP não seria logo resolvido. Repassados os Trabalhos para a Segunda Parte da 

Ordem do dia , não havendo matéria para ser discutida o Presidente encerrou a presente sessão 

convocando os Edis para a sessão Extraordinária e Solene de encerramento dos trabalhos 

Legislativos  há serem realizados no dia 30 de junho.  Esgotada a hora regimental, para constar 

eu,_________________________________________________ 1º Secretario mandei lavra a 

presente ATA, que após ser lida, discutida, votada e aprovada vai assinada por mim e demais 

vereadores presente.  

 

 

 

Sala de reuniões da Câmara Municipal de Colares em 25 de junho de 2021. 

 

 
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


