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Aos cinco dias do mês de fevereiro 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: RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB e ALCINARA 

MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA- PMN. Procedida a chamada habitual, marcaram 

presença os parlamentares: DANIEL LOBATO LOBO-REPUBLICANOS; JOSÉ NILDO DA 

SILVA GURJÃO-PSDB; LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB; MARCOS JORGE 

SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC, RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT e ROBERTO 

JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB. Constando haver quórum Presidente rogando a Deus e à 

Virgem do Rosário declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pelo Segundo 

Secretário e interpretada pelo Edil Rômulo Robson foi o Salmo 23. Leu-se os expedientes. OF, 

Nº007/2021 gabinete da Prefeita (republicação do Decreto Municipal Nº 027/de 15/01/2021, OF, 

Nº 002/2021, Presidenta do PSC- Colares, Declaração Republicanos- Colares, OF, Nº 

049/2021, Vereadora Lilianny Rodrigues, OF, Nº 003/2021, Renato Junior do Nascimento, 

OF, Nº001/2021, Presidenta do MDB- Colares- Pará, OF, Nº 001/2021, Presidente do 

PMN- Colares, OF, Nº 001/2021, Presidenta do PDT- Colares- Pará, OF, Nº 007/2021, 

Presidenta do CMDMC- Colares- Pará, OFÍCIO CIRCULAR N] 001/2021, da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, OF, Nº 070/2021, Secretaria Municipal de Saúde e OF, Nº 

060/2021, gabinete da Prefeita Municipal de Colares. Por questão de ordem a Vereadora   

RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB, quis saber do Assessor Jurídico da Casa, porque não 

poderia ser líder da Bancada, pois havia sido a Vereadora mais votada nas últimas eleições 

Municipais. Obteve como resposta que as montagem das comissões seguiam o rito da Casa 

conforme o Regimento Interno, até porque outros assunto se restringiam ao Diretório 

Estadual, devido na casa Legislativa não haver prioridades. Na Hora do Grande 

Expediente, assomando a Tribuna da Casa o Vereador ROBERTO JUNIOR, teceu 

comentários sobre a situação da técnica de Enfermagem Soraia Gonçalves, porque como 

representante da Comunidade apoiaria qualquer trabalhador que labutava no seu dia a dia. 

Portanto não tinha nada haver com a sua demissão. Destacou os benefícios muitos grande que q 

agencia Banpará iria trazer ao Município, pois seria o avanço da Economia que somente teria a 

crescer. Da Tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, felicitou-se com todos envolvidos 

pela conquista da vinda do Banpará, principalmente o ex – Prefeito que lutou pela realização do 

feito juntamente com os Parlamentares da Legislatura passada. Felicitando-se ainda com a atual 

Prefeita por ter dado continuidade para essa grande realização ao povo e a economia do 

Município. Pediu verbalmente a Prefeita que olhasse com bastante carinho o retorno as suas 

funções da funcionaria Soraia Gonçalves, pois era o clamor do povo que não deveria ser olhado 

para o lado político Assim como em Genipauba da Laura que a comunidade era unanime em pedir 

a volta da enfermeira Viviany. Profissionais estas que trabalham com vidas e também 

desempenhavam bem suas funções. Deu seu apoio em prol ao retorno as suas funções das 

enfermeiras acimas encoimadas. Solicitou o envio de oficio ao Secretário Municipal de Saúde, para 

que enformasse ao gabinete deste parlamentar a lista com os nomes dos pacientes que haviam 

recebido a dose da vacina de imunização do combate ao covid 19, e que também já estivesse 
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vacinado os idosos com oitenta e cinco ou mais. Oficializasse também o Secretario de 

Infraestrutura, para que estivesse fazendo a limpeza, roçagem e iluminação pública das 

comunidades de Terra Amarela e Candeuba neste Município, pois eram representante do Povo 

como todo e não perseguia ninguém como estava acontecendo. Afiançou que esteve no gabinete da 

Deputada Estadual Cilene Couto e na oportunidade pediu emendas para esse Município. Disse 

ainda ter visto algumas cobranças da empresa equatorial concessionária de energia, mais que não 

se pronunciava há respeito das solicitações deste parlamentar no que tange a expansão da rede 

elétrica nos locais que ainda não existe e também oferecesse condições e melhorias na rede como 

um todo, porque todos os dias é queda de energia que prejudica as consumidores com a queima 

dos seus eletro domésticos, por falta de qualidade nos serviços oferecidos pela citada empresa. Ao 

finalizar sua fala, prometeu lutar em prol do Município e nunca ser oposição para melhorias, 

porque seria um fiscalizador de centavos por centavos ao bem do povo. Da tribuna da Casa a 

Vereadora LILIANNY RODRIGUES, garantiu que na qualidade de Vereadora eleita, esteve em 

Brasília no gabinete do Deputado Federal Edem Mauro o qual acompanhou em vários setores 

protocolando benefício em prol do Município de Colares. Deixando ainda vários andamento no 

gabinete do também Deputado Federal Celso Sabino. Até porque seu trabalho como parlamentar 

estava fazendo e continuaria lutando em busca de benefício do Município de modo geral, dando o 

seu possível, por que para o impossível seria Deus. Pediu que fosse enviado oficio ao Executivo 

Municipal, para que informasse há respeito do convenio nº 230840007339/2015-44, com a UFRA e 

Prefeitura Municipal de Colares, porque q referida instituição já encontra-se instalada no 

Município e não se pode perder por falta de responsabilidade, porque a gestão passada ficou no 

aguardo do orçamento do gestor e nada foi concretizado. Na sequência assomando a tribuna da 

casa o Vereador JOSÉ NILDO, pediu que fosse enviado oficio ao secretário Municipal de 

Infraestrutura para que pudesse estar colocando a tubulação no trecho do ramal da comunidade de 

Cacau, q qual estar ficando intrafegável, assim como manutenção do mesmo. Teceu comentários o 

que tange o Decreto Nº 027/2021 de origem do Executivo que não estar sendo cumprido, porque 

observava pessoas adentrando no Município sem nem uma restrição e no porto da localidade de 

Guajará que também era uma entrada e não estava tendo fiscalização, porque a lotação dos barcos 

de uma em uma hora era de vinte pessoas, sem nenhum controle, falou ainda que a entrada e saída 

da ponte da Comunidade de Santo Antônio de Colares estar ficando inviável a trafegabilidade 

devido a dificuldade de subir a cabeceira e sair  ponte ser muito grande. Destacou a necessidade 

de roçagem as proximidades da ponte de Candeuba que estar dificultando a visibilidade. Assim 

como o ramal que liga a Comunidade de Maracajó que já estar tomando conta das laterais, que 

poderá causar acidentes com grandes proporções. Requereu verbalmente que pudessem tarem 

averiguando com muita sensibilidade a situação da profissional de saúde Soraia Gonçalves que 

atendia no ESF de Mocajatuba e outras localidades com muita eficiências, para que estivessem 

voltando a suas funções, para atender o clamor do povo. Da tribuna da casa o Vereador DANIEL 

LOBO, solicitou que fosse enviado com urgência oficio há Secretaria Municipal de Educação para 

que enviasse ao gabinete deste Parlamentar, cópia da lotação do Magistério referente aos anos de 

dois mil e vinte e dois mil e vinte  um. Oficializasse também o Secretário Municipal de Saúde para 

que enviasse ao gabinete deste Legislador a listagem das pessoas que haviam sido vacinados nessa 

primeira etapa com a vacina de imunização do combate ao covid 19. Pediu a Vereadora Alcinara 

Martins, Líder do governo na casa, que estivesse buscando informações concretas no que tanger a 

regulação que não estava funcionando no Município. Solicitou ainda que fosse enviado oficio ao 

Secretário de Infraestrutura, para que mandasse fazer a roçagem do campo do Guarany na 

Comunidade de Santo Antônio de Colares. Questiono a falta de medicamento e luvas no ESF de 

Maracajó, mesmo sendo sabedor que estava no início de uma gestão. Por questão de Ordem o 

Vereador MARCOS JORGE, rogou a Mesa que fosse enviado oficio ao Secretário Municipal de 

Saúde para que informasse a este Edil a relação das pessoas que haviam listagem das pessoas que 

haviam sido beneficiadas com a primeira dose da vacina de imunização ao covid 19. Pois conta-se 

por terceiros que algumas pessoas que não estavam na lista de prioridade tinham sido vacinadas. 

Passados os trabalhos pra Primeira Parte da Ordem do Dia, assomando a tribuna da casa a 



Vereadora ALCINARA MARTINS, como líder do governo na casa, afiançou que isso não 

significava que iria ser conivente com todos os acontecimentos. Porem todos eram sabedores que 

toda administração ao terminar o mandato encerrava-se também os contratos. Até porque o 

momento agora era de baixarem a bandeiras e trabalharem em prol do Município. Todavia pediu 

paciência, porque como Legisladora já havia pedido um atendimento humanizado e não iria abrir 

mão disso. Com relação a profissional de Saúde Sra. Soraia Gonçalves, a Prefeita falou que iria 

olhar com carinho, até porque não haveriam colocado o curriculum da profissional, mesmo assim 

o povo do meio rural queria uma resposta. Até porque Genipauba da Laura e Mocajatuba seria 

visto com olhar carinhoso e não iriam desrespeitar os profissionais que já estavam. Direcionou a 

fala ao Sr. Antônio da comunidade de Terra Amarela presente na galeria da casa juntamente com 

outros moradores, que tudo o que deveria ser feito iria ser esse intermédios em prol da Servidora 

Soraia Gonçalves iria ser visto com carinho, porque para tudo deveria ter cautela para esperar as 

burocracias. Por questão de Ordem o Vereador. ROBERTO JUNIOR, afiançou que haveria sido 

recebido pela Prefeita juntamente com a Presidenta da comunidade em conversa com a Sr. Soraia, 

foi confirmado pela Prefeita que ela iria lhe dar uma oportunidade, mais que no momento a 

situação estava apertada e como Vereador não poderia empregar ninguém, pois não tinha nada a 

ver com toda essa situação. Acatando a solicitação verbal do Vereador Daniel Lobo, que cedeu 

cinco minutos de sua fala, o Presidente da casa convidou a Sra. Brenda, responsável pelo Instituto 

Manguezal, que da tribuna da casa falou a respeito do lixão que deveria ser visto pelo lado social 

porque envolvia pessoas do Município para ganhar sua renda. Deu esclarecimento concernente o 

trabalho dos catadores que era bastante árduo. Assegurando se houvesse a coleta domiciliar 

através de um projeto do Executivo e Legislativo a tendência de melhorias a saúde e ao meio 

ambiente seriam muito grande, porque a coleta seletiva teria um potencial enorme para o emprego 

e renda. Agradeceu ao Vereador Daniel Lobo pelo espaço, assim como os demais pelo apoio ao 

projeto. Até por que o instituto põe os catadores direto com a indústria e não com os 

atravessadores e deixa o recuso todo no Município, por ser uma grande solução a coleta seletiva 

do lixo. O Presidente da casa, parabenizou a atitude do Instituto Manguezal, afiançando que iria 

conversar com a Prefeita Municipal para ver as possibilidades de serem parceiros no projeto que 

muito irar contribuir com a questão do lixo neste Município. Da tribuna da casa o Vereador 

Rômulo Robson, deu seu apoio as Comunidades da zona do meio, pedindo o apoio dos seu 

pares para que pudessem estarem olhando com carinho a situação da técnica de enfermagem 

Soraia Gonçalves da localidade de Mocajatuba assim como a técnica de Genipauba da Laura. Até 

porque assim como elas, existem profissionais que precisavam continuar trabalhando ao bem do 

povo deste Município. Fez comentários no que tange as ações do Instituto Manguezal benefícios 

estes grandioso ao Município, porem que a Prefeita tivesse também esse direcionamento. Pois o 

plano de Saneamento Básico, quando este Parlamentar buscou junto a FUNASA, não teve o apoio 

devido, principalmente concernente ao lixo doméstico. Pedindo ao Presidente da casa que pudesse 

estar olhando com carinho para toda essa situação. Agradeceu ao Executivo Municipal pela 

resposta de seu oficio relacionado ao ICMS Verde, assim como o outro referente a ambulância do 

posto de saúde da localidade de Fazenda. Comentou a respeito dos projetos de reforma do ginásio 

de esporte Maezão, quadra de Esporte do Maracajó e reforça o pedido do sistema de 

abastecimento de água do bairro do bacuri, porque o poço já estar cavado e não poderia fechar. 

Pediu direcionamento e sensibilidade da Prefeita há respeito dos funcionárias que estavam 

gravidas e ainda não havia sido resolvido a situação, sendo que a Lei era bem esclarecedora para 

o fato. Pediu que fosse convocada a Secretaria de Educação de acordo com a Lei vigente no 

Município, para que vieste neste Poder prestar esclarecimento relacionados ao ano letivo e 

documentos que ficaram pendentes na gestão passada. Convocar ainda o Sr. Cezar Colares, para 

que apresentasse documentos comprovatórios de que trata nas suas postagens, porque tais 

assuntos devem serem esclarecidos através do documentos para saberem de fato o que estava 

ocorrendo e não fique denegrindo indiretamente as pessoas que fizeram parte da administração 

passada, portanto que se atesse aos fatos e não ficasse nesse jogo de empurra, empurra. 

Assomando a tribuna da casa o Vereador Presidente WLADIMIR CONCEIÇÃO, pediu o envio de 



oficio ao Executivo Municipal para que mandasse fazer a reforma e ampliação da Igreja Católica 

na localidade de Acapú. Agradeceu o governo do Estado e todos os envolvidos pelo benefícios 

trazido ao Município, pois a agência Banpará trouxe muitos benefícios ao povo. Assim como já 

estava sendo reivindicado a reforma do Bradesco para que se tornasse uma agência com maiores 

benefícios também q economia e ao povo de modo em geral. Felicitou-se com o casal que fazem 

parte do Instituto Manguezal. Afiançou que grande eram as solicitações, mais quem executava era 

somente a Prefeita. Porém as conversas já tinham existido referente a técnica de enfermagem, que 

tão breve será resolvido. Argumentou que qualquer pessoa poderia manifesta-se na casa, mas que 

para tal, deveria pedir através de oficio a tribuna livre, conforme o Regimento Interno. Demostrou 

preocupação com a portaria da Secretaria de Meio Ambiente, porque os batedores de açaí eram 

pais de família, concordando que não poderiam estragar o fruto, mais poderia haver uma solução 

para que ninguém fosse prejudicado. Disse ainda com relação a UFRA, entendeu que havia faltado 

mais cobrança por parte da administração passada, porque a UFRA só vinha no município fazer 

pesquisas e ia embora. Dessa feita iria pedir para a Prefeita se reunir com a referida Instituição e 

Vereadores para que houvesse tomadas de providências no sentido da universidade suprisse as 

necessidades do Município. Direcionando a fala do Vereador Nildo Gurjão, disse ser lamentável 

a cobrança da tubulação do ramal da comunidade do Cacau, perguntando-lhe por que não haviam 

colocado antes, até porque há muito tempo encontra-se no local e nunca foi colocado. Portanto que 

o atual secretário colocasse e fizesse o que tivesse de ser feito, porque nada justificada a não 

realização do feito. Assim como, a situação do ISMS Verde, que cobranças e cobranças foram 

feitas para a gestão passada e nunca informaram onde haviam aplicado o recurso de quase dois 

milhões de reais. Portanto já tinha cobrado provas dos desvios para posteriormente tomar 

providências, porque não iria se calar. Até porque no mês de dezembro o povo foi enganado, onde 

muitos saíram e não receberam, sendo vergonhoso, porque a atual gestão estava negociando com 

os servidores, porque eram familiares que necessitavam receber seus vencimentos e que até mesmo 

o MP já haveria se manifestado. Dessa feita, mesmo com pouco recuso estavam pagando a folha, 

que por questão de sistema estava atrasada, pois se tivessem feito o certo não estariam tendo todo 

esse transtorno. Garantindo que tudo que tivesse de errado não iria se calar, porque tinha sido 

eleito pelo povo e não pela Prefeita. Por questão de ordem o Vereador Rômulo Robson, disse 

que não era como cobrança sobre a gestão, mais sim empenho para que houvesse cobranças, 

porque no momento oportuno iriam cobrar ações da Secretaria de Meio Ambiente, pois o invasores 

dos açaizais, terras e outras deveriam serem acompanhados para que a situação fosse resolvida. 

Passando os Trabalhos par Segunda Parte da Ordem do Dia foram lidos, descuidos, votados e 

aprovados por unanimidade os Requerimentos. Requerimento, Nº 001/2021, solicitando ao 

Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, que seja 

concluído o Centro Comunitário na localidade de Maracajó.   Requerimento, Nº 002/2021, 
requerendo do Executivo através da secretaria de Educação que seja construída mais duas salas de 

Aulas na Escola Municipal “Lindalva dos Santos” na localidade de Maracajó.  Requerimento, 
Nº 003/2021, solicitando da Gestora Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Urbanismo, a conclusão do Micro Sistema de Abastecimento de Água do bairro Sousa na 

localidade de Maracajó.  Requerimento, Nº 004/2021, requerendo do Executivo através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, para que seja recuperado o ramal de acesso a 

localidade de Piquiatuba e suas adjacências neste Município, ambos de autoria do Vereador 

Marcos Jorge.  Requerimento, Nº 001/2021, requerendo da Gestara Municipal através da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, a reforma do Mercado Municipal de 

Mocajatuba.  Requerimento, Nº 002/2021, requerendo da Prefeita, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, que fosse doada uma ambulância para transportar aos pacientes da ESF da 

localidade de Mocajatuba, ambos de autoria do Vereador Roberto Junior.  Requerimento, Nº 

001/2021, de autoria do Vereador Wladimir Conceição, solicitando do Executivo Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Saúde, que fosse construída uma sala de espera no posto de 



saúde na localidade de Gujará.  Requerimento, Nº 001/2021, de autoria do Vereador Daniel 

Lobo, com cópia a Secretaria Municipal de Saúde, para que dentre suas possibilidade estivesse 

fazendo o retorno da funcionária Soraia Gonçalves técnica de Enfermagem na localidade de 

Mocajatuba. O Presidente seguindo o Regimento Interno da Casa, colocou em Discussão, Votação 

e Aprovação a montagem das Comissões Parlamentares da Casa para o biênio de 2021 a 2022, 

(dois mil e vinte e um a dois mil a vinte dois), ficando assim composta, Comissão de Justiça e 

Redações de Leis, Roberto Junior de Moraes Lobato, Renato Junior do Nascimento e Alcinara 

Martins Santos da Silva Sousa, C omissão de Finanças e Orçamento, Marcos Jorge Siqueira 

dos Santos, Alcinara Martins Santos da Silva Sousa e Renato Junior do Nascimento. Comissão de 

Educação, Cultura, Desporto, Lazer, Direito Humano da Criança e do Adolescente, Rômulo 

Robson Oliveira de Oliveira, Daniel Lobato Lobo e Lilianny Rodrigues de Oliveira, Comissão de 

Saúde e Assistência Social, Daniel Lobato Lobo, José Nildo da Silva Gurjão e Lilianny Rodrigues 

de Oliveira, Comissão de Terras, Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, 

Marcos Jorge Siqueira dos Santos, Roberto Junior de Moraes Lobato e Rômulo Robson Oliveira de 

Oliveira.  Esgotada a hora regimental o Presidente encerrou a presente sessão, convocando 

senhores Vereadores para próxima sessão Ordinária e 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 05/fevereiro/2021 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


