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Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 

CONCEIÇAO COSTA, secretariado pelos Edis RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA-PSDB e RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT-substituto. Procedida 

a chamada habitual, marcaram presença os parlamentares: JOSÉ NILDO DA SILVA 

GURJÃO-PSDB; LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB; e ROBERTO 

JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB. Ausentes os Vereadores: ALCINARA 

MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA-PMN; DANIEL LOBATO LOBO-Republicanos 

e MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC, que justificaram suas ausências.  
Constatando haver quórum o Presidente rogando a Deus e a virgem do Rosário declarou 

aberta a presente sessão. A leitura Bíblica realizada pelo Segundo Secretário e interpretada 

pelos Parlamentares, Lilianny Rodrigues; Romulo Robson e Wladimir Conceição foi o 

Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 1, versículos de 01 à 17. Leu-se 

os expedientes: OF. N° 88/2021, oriundo da Presidenta do Conselho Municipal de Saúde e 

Comunicado do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Na Hora do Grande Expediente, da 

tribuna da Casa o Vereador JOSÉ NILDO, agradeceu a Deus e ao Povo por terem lhe 

colocado neste Poder. Rogou à quem de direito que levasse ao conhecimento da Prefeita, 

que o problema da Comunidade de Cumií fosse resolvida ainda hoje, antecedendo a 

festividade de sua Padroeira. Desejou um Feliz Natal para todos os seus pares. Assomando 

a Tribuna da Casa a Vereadora LILIANNY RODRIGUES, afiançou que essa data era 

muito especial, porque um ano havia se passado e sentia-se honrada por Deus ter lhe 

conduzido há chegar neste Poder, através da resposta do Povo. Agradeceu todos os seus 

pares (fazendo uma prece). Desejou um Feliz natal para todos os presentes, direcionado por  

Nosso Senhor Jesus Cristo. Da tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, cobrou a 

situação dos ACS,ACR e Endemias, que todos os anos tinham um incentivo através de um 

adicional para os funcionários, esse ano não havia saído, mesmo sendo um recurso 

Federal, que serviria também para a compra de equipamentos. Pedindo de viva voz a 

Prefeita que olhasse com carinho para esses profissionais, pois trabalhavam diariamente na 

linha de frente nesse período de pandemia. Deixando seu apoio para toda a classe. Disse 

ainda que havia percebido varias situações no portal de transparência que destacava entre 

outros a Empresa da Merenda Escolar, sendo um valor alto, deveriam darem ao menos 

cinco kits decentes por criança, porque o anterior foi bastante vergonhoso. Assim como o 

Processo de manutenção dos ramais, dessa feita quis saber o que de fato estava sendo feito? 

Para poder ficar respaldado, porque tem que ter um engenheiro para projetar a raspagem 

dos mesmos e tão logo após o inverno Amazônico. Afiançou que o Governo Estadual tinha 

entregue várias caçambas, patrulha mecanizada e caminhões, sendo que o Município de 

Colares não tinha sido contemplado, pois iria deixar de alugar caçambas, seria um dinheiro 

que voltava aos cofres públicos. Quis saber ainda há respeito do Processo Licitatório da 

reforma da ponte da Comunidade de Santo Antônio de Colares, porque o povo precisava 

saber do inicio à conclusão da obra, por ser um trajeto mais próximo, principalmente com 

relação a Saúde. Portanto deveria ser olhado com bastante carinho e viabilizado o mais 



rápido possível, para que as pessoas tivessem esse acesso mais rápido. A Vereadora 

LILIANNY RODRIGUES, garantiu que deveria ser feito um levantamento dos custos para 

saber o quanto era gasto no ano e saberiam se não seria melhor comprar um veiculo, 

porque todo bem móvel e imóvel ficava para o Município. Passados os Trabalhos para a 

Primeira Parte da Ordem do Dia, assomou a Tribuna da Casa o Vereador RÔMULO 

ROBSON, agradeceu a parceria de todos na aprovação dos Projetos e Requerimentos que 

beneficiarão o povo. Porque a Câmara independentemente do Vereador que compõem a 

base, existia uma sintonia e haviam cobranças, pois ter havido preocupações da Assessoria 

técnica e Processos Licitatórios, que estavam em andamento, mas que tão logo teriam 

resposta. Pois os parlamentares não ficavam sentados elogiando e sim também cobravam 

em prol ao desenvolvimento do Município. Portanto estavam fazendo sua parte. 

Parabenizou a Prefeita pela execução do compromisso em pagar os servidores da 

Educação, divida esta deixada na administração passada e que também não deixou nada na 

conta da Prefeitura para suprir essa demanda que era o direito do servidor. Garantiu que a 

Empresa de Energia Equatorial, não respondia as demandas de forma clara e no hoje 

existia no TCM sua notificação com relação a essas contas. Disse ainda que tinha sido 

cobrado o relatório da Comissão Permanente de Saúde com relação aos atendimentos 

Médicos nos postos de Saúde, cadeira odontológica que segundo consta, estava na 

Comunidade de Itajurá e etc. O Vereador José Nildo, em aparte, como Membro da 

Comissão mencionada, falou que no próximo ano viria um Cidadão prestar esclarecimentos 

com relação aos tais pedidos. Retomando a fala o Vereador Rômulo Robson, falou ao seu 

par que tal relatório chegasse com emergência nas mãos deste Parlamentar. Concordou  

com relação aos ACS, que há bastante tempo não tinha nenhuma ação nesse sentido. 

Porque se o recurso vinha, teria que ser pago. Quanto ao Processo Licitatório da ponte de 

Santo Antônio, seria feito o processo de dispensa, pois seria orçada para fazer a estrutura 

em concreto, até porque seria um sonho realizado de muitos Colarenses. Assomando a 

tribuna da casa o Vereador Presidente WLADIMIR COSTA, afiançou que o serviço da 

Comunidade de Cumií já havia sido solicitado e seria resolvido. Quanto a situação dos 

ramais, já tinha sido assinado a hora máquina e asfalto, porque tudo  deveria seguir os 

tramites legais por conta das prestações de contas no TCM e quem tivesse interesse em 

acompanhar era tão somente acessar o Portal de Transparência que todas as informações 

estavam lá. Pois este Edil enquanto Presidente do legislativo Municipal, estava de cabeça 

erguida porque sabia lidar com o dinheiro publico. Falou ainda que a partir do mês de 

janeiro o Governador estava liberando maquinários para resolver a situação dos ramais 

deste Município, porque depois de raspar, seria colocado piçarra para nivelar  as vicinais. 

Ao concluir sua fala afiançou que com muito empenho, gosto e dedicação, havia feito uma 

homenagem a Nossa Senhora do Rosário-Padroeira do Município. No entanto tinha sido 

muito triste quando as más línguas haviam falado que este Parlamentar era culpado do 

episodio ocorrido no momento da queima de fogos. Até porque as pessoas que foram 

lesionadas, este Edil arcou com todas as despesas. Destacando que essas pessoas que 

estavam na igreja com a língua felina, não deveriam se intitularem povo de Deus e quem 

tivesse algo contra este Legislador, que o falasse no seu rosto, porque Deus dava, mais 

também tirava e enquanto mais falassem, mais iria continuar fazendo o bem sem olhar a 

quem. Com muita humildade e respeito. Repassados os trabalhos para a Segunda Parte da 

Ordem do Dia, foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade e com 

Emendas Aditivas e Modificativas os Pareceres da Comissão Permanente de Justiça e 

Redação de Leis, sobre o Projeto de Lei N° 006/2021, de origem do executivo Municipal, 

SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PPA-PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE 

2021 À 2025 e dá outras providencias e QUE DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DAS 

RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DESTE 

MUNICÍPIO DE COLARES-ESTADO DO PARÁ, RELATIVO AO EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2022 e dá outras providências. Nada mais a tratar o Presidente encerrou 



a presente sessão, convocando os Edis para a próxima e para constar 

eu,_________________________________________________ 1º Secretario em exercício, 

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 17 de dezembro de 

2021. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


