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Aos vinte e um dia do mês de maio 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 RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-

PSDB; substituto e secretariado pelos edis:  ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA 

SOUSA- PMN e DANIEL LOBATO LOBO-REPUBLICANOS. Procedida a chamada habitual, 

marcaram presença os Parlamentares: JOSÉ NILDO DA SILVA GURJÃO-PSDB, RENATO 

JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT e ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB. 

Ausentes os Edis LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB, MARCOS JORGE 

SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC e WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB, que justificaram 

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

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

interpretada pelo Vereador Daniel Lobato Lobo foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São 

João capítulo 21, Versículos de 15 á 19. Foi lida, discutida, votada e aprovada por unanimidade a 

ATA da quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Colares. Foram lidos os expedientes: 

OF: N° 04/2021, responsável pelo Campeonato da Jogos OnLine (Free Fire); OF: N° 1115/DL-

2021, Alepa, trazendo em anexo a Moção N° 233/2021, de autoria do Secretário Municipal de 

Administração; OF: N° 116/2021 , proveniente do Secretário Municipal de Agricultura e Pesca; 

OF: N° 035/2021-PMC/APROS, Gabinete da Prefeita Municipal de Colares; DECRETO 

MUNICIPAL N° 089/2021, CMDCA, informando os nomes dos novos Conselheiros não 

governamentais que irão compor o referido Conselho, no Biênio 2021-2023; OF: N° 135/2021, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme solicitação do Sr. Davi Horton, responsável 

pelo primeiro campeonato de jogos online (Free Fire), o Vereador Daniel Lobato Lobo concedeu 

cinco minutos de sua fala ao citado responsável, devido já ter sido ocupado o espaço da tribuna 

livre referente ao mês em curso. O Sr. Davi Horton, esclareceu como seria o campeonato online, 

pedindo o apoio dos Parlamentares para a realização do mesmo. Agradeceu o espaço cedido e 

colocou-se a disposição dos Parlamentares para qualquer esclarecimento. Na Hora do Grande 

expediente, assomou a tribuna da Casa o Vereador ROBERTO JUNIOR, reiterou o seu pedido ao 

Secretário de Infraestrutura concernente ao levantamento do serviço de iluminação em todas as 

Comunidades; rampa de acesso da rua Drt. Justo Chermont a praia do Humaitá e roçagem com 

limpeza das Comunidades de Ururi e Aracê. Pediu ainda a visita do Coordenador do serviço de 

iluminação publica para que estivesse visitando as localidades, porque a Comunidade de Tauapará 

encontrava-se totalmente as escuras e as oitos lâmpadas que estavam faltando serem colocados na 

Localidade de Mocajatuba e dois holofotes ainda não haviam sido concluída. Da tribuna da Casa o 

Vereador JOSÉ NILDO, agradeceu o Secretário de Infraestrutura porque há um mês estava 

fazendo o pedido da recuperação de uma tubulação no ramal de Juçarateua há Guajará e nada 

ainda tinha feito, cujo local estava impedindo a passagem dos carros de grande porte. E como se 

não bastasse este Edil ao ver os maquinários perguntou ao referido Secretário se iria limpar os 

ramais, tendo resposta negativa. No entanto o terreno do supermercado Mano a Mano estava 

limpando por questões politicas. Até porque a administração passada o ramal de Mocajatuba a 

Fazenda. Reforçou o pedido de Iluminação Pública em todas as Comunidades, haja vista que os 

moradores estavam cobrando, pois temiam a presença de animais peçonhentos devido que tal 

levantamento fosse feito em caráter de urgência para suprir as necessidades, porque já estava 
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sendo absurdo as cobranças e nada resolvido. Associando a fala do seu par Roberto Junior  no que 

tange essa situação. Assomando a tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, afiançando 

que iria tomar as medidas cabíveis porque há dois meses havia pedido cópias dos extratos 

bancários, portarias e contratos e não tinha recebido respostas. Pois estava dando há entender que 

tudo estava voltado para a politica partidárias. Portanto não estava havendo transparência, 

principalmente na alimentação do portal que não constava as informações. Até porque os recursos 

estavam vindo e ninguém sabia onde estavam sendo aplicados. Solicitou o envio de oficio á 

Secretária Municipal de Educação para que o enviasse os extratos bancários referente a Conta N° 

14321-9 FUNDEB, pois precisava saber há respeito dos recursos e empenhos posteriormente 

cobrar. Até porque se havia dinheiro porque não haviam pago os meses atrasados dos professores 

de maneira igualitária e não ficar do jeito que estava, pois o SINTEPP pagava uma minoria por 

devido ao acordo e o restante ficavam na espera sem poder receberem para suprirem suas 

necessidades. Convidou a Comissão Permanente de Saúde da Casa para irem na Secretaria de 

Saúde cobrar informações dos trâmites dos recursos, porque era dinheiro publico e precisava ser 

fiscalizada, porque o montante não pertencia ao Secretário de Finanças e nem a Prefeita e sim ao 

Município. E como representantes do Povo tinham que Legislar e Fiscalizar pois haviam sido 

eleitos para isso e deveriam estarem a para de centavo por centavo que tinha como destino este 

Município de Colares. Queixou-se antes filmavam os ramais e agora queria saber se tudo estava 

um brinco? Porque não via mais nada nas redes sociais. Até porque os Edis Alcinara Martins e 

Roberto Junior passavam com frequência nos ramais e não reportavam se há nada, Haja visto já 

terem se passado cinco meses e nenhuma melhoria tinha sido feito e já estava na hora de mostra o 

que sabiam fazer de ramal por parte dos órgãos competentes. Assim como a situação da 

iluminação publica que estava péssima pedindo apoio de seus pares para juntos defenderem a 

Bandeira do Município em prol ao povo. Porque a Prefeita não estava fazendo para este Edil e sim 

para o povo que não estava sendo respeitado em seus direitos. Felicitou-se com a Secretária de 

Meio Ambiente pelo envio do relatório referente ao crime ambiental ocorrido na praia do 

Machadinho. Porem esperava que no mesmo contasse o nome do autor, mandante e que havia 

autorizado, pois a casa deveria chama-los para prestarem esclarecimentos devido a área ser de 

várzea e pertencer a Marinha do Brasil. Pediu que fosse enviado oficio ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura para que mandasse fazer a roçagem, limpeza, aterramento, pintura dos postos e 

iluminação publica das ruas e travessas dos Bairros Bacuri e Jangolândia. Disse ainda de limpeza 

constante nas praias, porque os moradores da praia do Humaitá estavam limpando e 

administração até havia tentado tapar um buraco próximo  samaumeira, mas o material não teria 

sido adequado, causando perigo as pessoas. Sugerindo que no local fosse jogado capa de curvão e 

que olhassem com carinho para a situação. Solicitou que fosse enviado oficio ao Secretário de 

Licitação, para que todos as vezes que houvesse processos Licitatórios neste Município, os Edis 

fossem convidados para participarem como fiscalizadores e terem conhecimento do que de fato 

ocorria nesse processo no Município. Quis saber informações há respeito dos kits da merenda 

escolar, porque se não houve Licitação que fosse tomado providencias há respeito da situação. 

Pois que estavam cobrando a distribuição dos kits que já estavam atrasados desde o mês de março. 

Garantindo ser esse o papel do Vereador legislar, fiscalizar para ver acontecer e que na maioria 

das vezes ainda fazem assistencialismo em beneficio ao povo de modo geral. Passados os trabalhos 

para Primeira Parte da Ordem do Dia, assomou a tribuna da Casa o Vereador DANIEL 

LOBATO, agradeceu a Secretária de meio ambiente por ter respondido o oficio. Pediu a 

Convocação do Secretário Infraestrutura para vir neste Plenário prestar esclarecimentos há 

respeito da situação dos ramais e qual a cota de distribuição de combustível destinado a secretaria 

acima mencionada. Falou que segundo a Secretária de meio ambiente o Sr. Abidibol havia se 

responsabilizado pelo crime ocorrido na praia do Machadinho, pedindo ao Assessor jurídico da 

Casa que procedesse neste particular para fiscalizar e Legislar e, como Presidente da Comissão de 

Saúde, pedia que a situação dos plantões na UMS fossem vistos, porque há noite não tinha 

enfermeira. Nesse sentido pediu a Convocação do Secretário Municipal de Saúde, para vir neste 

Plenário prestar esclarecimentos com relação a ausência dos médicos, que pela regulação tinha 



que ter na UMS, médico, enfermeiras e técnicas, principalmente nesse período da pandemia. Deu 

seu apoio aos campeonatos online Free Fire. Ao concluir disse que quando for para elogiar assim 

o fará, mas quando for para criticar também criticaria. Da tribuna da Casa a Vereadora 

ALCINARA MARTINS, agradeceu a Prefeita por ter disponibilizado a Van do TFD para levar os 

doadores de sangue até a Cidade de Castanhal. Projeto este que está tendo sua caravana realizada 

e sentia-se contemplada, porque nessas duas foram vinte e duas pessoas e quatro delas por algum 

problema já se sentiam acolhidos pelo hemocentro, pois o sangue era o alimento do corpo e 

qualquer problema hematológico vinha no silencio. Deu a conhecer a atuação do Projeto e sentia-

se feliz por ser a criadora desse grande feito. Agradeceu também o Presidente da Casa por ter 

compreendido a ausência desta Legisladora na Sessão. Porque todas as vezes que a caravana dos 

doadores saiu do Município, sempre o acompanha com seu carro como apoio e fazer também o 

estreitamento no órgão convidou os Parlamentares para serem participativos e quando soubessem 

de doadores que se manifestassem, pois sangue era vida e ser doador é um gesto de amor e carinho 

ao próximo. Pediu apoio da Casa ao Projeto porque no dia quatorze de junho sairia outra 

caravana e a logística era muito grande. Em aparte o Vereador RENATO JUNIOR disse que seria 

muito importante que a Unidade móvel do Hemopa até mesmo apoio dos Deputados e ajuda dos 

ACS para fazerem o levantamento e quando já estivessem o numero desejado, viriam para darem 

palestras. Retomando a fala a Vereadora ALCINARA MARTINS, garantiu que a triagem era 

muito grande e os próprios doadores estavam dando esclarecimentos da procedência da doação. 

Falou ainda há respeito de uma moça filha do Município que estava com um caso raro de câncer, 

pedindo o apoio de todos porque o caso era muito grave, porque o medico do Ofir Loyola queria 

levar a situação pra ele, sendo que não poderia ocorrer, porque o hospital da Cidade de Barros 

Barreto em São Paulo faz esse tipo de tratamento. Sendo que havia necessidade da ajuda nos 

custos da passagem aéreas, porque se houvesse esse envolvimento politico de alguma forma para a 

realização do feito, seria de grande valia, porque a moça precisava desse apoio logístico. Deu há 

conhecer  eu nesse sábado às oito horas na Localidade de Juçarateua teria um encontro com 

os técnicos da ADEPARÁ, convidando os Parlamentares para esse encontro. Afiançou que os 

Secretários Municipais deveriam visitar as Comunidades, até porque sessenta por cento dos 

problemas estavam na zona do meio. Pediu o envio de oficio ao Secretário de Infraestrutura para 

que enviasse o organograma doações, até porque os pontos críticos precisavam ser resolvidos pois 

existiam situações que o secretário não deveria esperar pela Prefeita e sim tomar posicionamentos 

do problema e buscar soluções. Por questão de ordem o Vereador RENATO JUNIOR, afiançou 

que a família já havia lhe procurado, porque o equipamento para a compra através do hospital 

Ofir Loyola tem um custo de oitenta a cem mil reais e ao aluguel vinte mil. Sugerindo que 

formulassem um documento em conjunto com a Prefeita pedindo ao Governo do estado a compra 

para que essa vida fosse salva, porque saúde não escolia raça, cor sexo e etc. porque o tratamento 

em São Paulo o custo seria bem maior. A Edil ALCINARA MARTINS, disse-lhe que não se 

restringia apenas a equipe medica e sim há uma estrutura, pois a cirurgia seria bem melhor via 

TFD, até porque o médico não saberia em exato quanto se gasta no hospital Ofir Loyola ainda 

faltava muita coisa. Novamente com a palavra o Vereador RENATO JUNIOR, assegurou que o 

governo do Estado pudesse estar custeando todo esse tratamento para salvar a vida dessa moça, 

porque se em São Paulo fosse melhor, que assim o fizessem para que logo ela saísse dessa. 

Assomando a tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, pediu para se retirar da Sessão, 

pois como Professor na Cidade de Vigia de Nazaré, iria tomar a primeira dose da vacina 

imunizante ao Covid dezenove. Garantiu que quanto Comissão iriam proceder há respeito do crime 

ambiental ocorrido na praia do Machadinho, pois o Relatório enviado daria clareza aos autos. 

Perguntou a Secretária de Meio Ambiente presente na galeria da casa, informações há respeito do 

recurso do ICMS verde e se a Prefeita já estava passando ao fundo da referida Secretaria? Haja 

visto haver um contrato Jurídico em nome da mesma, o que precisava de vários procedimentos e 

esse recurso tinha necessidade de ser destinado a Secretaria acima mencionada. Até porque este 

Legislador já fez este pedido há muitas vezes e não obteve respostas e que esse contrato com o 

advogado no valor de trinta e seis mil reais fosse de fato sem vinculo da Secretaria. Comentou 



novamente no que tange ao SINTEP, pois foram feitos pedidos ao sindicato para que fizessem o 

pagamento e disseram que a prioridade seria dos Professores enfermos. Fato não ocorrido. 

Pedindo que mostrasse a listra, do contrario iria buscar de providencias. Solicitou ainda a 

Comissão de Educação era casa, que pedisse ao Sindicato o laudo dos profissionais doentes para 

esclarecimentos. Rogou apoio a Casa que enviasse ofícios ao Secretário de Infraestrutura para que 

fizesse a manutenção das ruas e travessas e iluminação publica da Localidade de jenipauba da 

Laura. Mandasse fazer a abertura do porto na Localidade de Maracajó que estava inviabilizando a 

passagem das pessoas porque havia se transformado em apenas um compromisso para que os 

maquinários assim que estivessem concertados fizessem os serviços na Localidade de Guajará. 

Agradeceu a atenção que o Secretário dava aos Parlamentares. Pediu a Convocação dos 

Secretários: Administração para que viesse neste Poder prestar esclarecimentos concernente a 

situação orçamentaria da Prefeita Municipal, descontos indevidos, cumprimento das férias aos 

funcionários Municipais e descontos e repasse individuais da ASPEB. Secretário de Cultura, que 

pudesse estar neste Poder prestando esclarecimentos no que tange a Lei Aldir Blanck, pois este 

Edil era Presidente do Comitê e Conselho de cultura e não havia visto a prestação de contas no 

prazo, precisando ser feita. A Sra. Edilena Amaral, Secretária de Meio Ambiente, falou aos 

Parlamentares que as informações sobre os Fundos seriam encaminhados a Casa Legislativa, 

através de oficio e com relação ao Crime ambiental ocorrido na praia do Machadinho, que o 

relatório havia sido respondido na medida do possível, ficava a cargo dos Parlamentares a 

decisão, porque a Secretária de Meio Ambiente não compactuava com nenhum tipo de crime 

ambiental, sendo incansável em combate-lo. Ao concluir colocou a Secretaria em apreço a 

disposição para qualquer eventualidade. O Edil RENATO JUNIOR, por questão de ordem, pediu 

que a Secretária de Meio Ambiente, fosse oficializada, para que estivesse mandando fazer uma 

vistoria técnica e avaliar a situação do igarapé denominado tubinho em toda sua extensão. O 

Vereador RÔMULO ROBSON, falou que todo recurso advindo a Secretaria de Meio ambiente 

seria especifico a ilha e o Professor Iranildo Almeida estava desenvolvendo de forma muito 

eficiente, mas necessitava de recursos para dar continuidade as ações. Por questão de ordem 

novamente o Vereador RENATO JUNIOR, sugeriu que todas as Secretarias estivessem tendo uma 

conversa em prol ao Município, até porque o que estivesse errado este Edil iria falar, pois tinha 

secretário que não estava respondendo as solicitações dos Vereadores. Sendo muito importante a 

troca de ideias em prol ao desenvolvimento do Município, porque o que estivesse errado que cada 

um respondesse por sua pasta e quando houvesse as falhas iria cobrar da Prefeita, por essa 

questão é que seria importante a interação entre Secretários e Vereadores. O Vereador RÔMULO 

ROBSON, agradeceu a Prefeita e Deputado Zequinha Marinho por darem continuidade aos 

convênios que virão protocolados e direcionados ao Município. Com relação ao Convenio dos 

seiscentos mil reais destinado a recuperação dos ramais, já estava sendo direcionado ao 

Município, emenda do deputado Federal Nilson Pinto que desde a administração passada estava 

tramitando e somente no agora estava liberada. Assim como o convenio dos bloquetes das ruas do 

bairro Jangolândia que desde o ano de dois mil e dezenove estava por vir e agora havia sido 

liberado. Trabalho esses através de parcerias que tende a fluir da melhor maneira possível. O 

Vereador DANIEL LOBATO, comentou há respeito da cota de combustível que de qualquer forma 

daria no mesmo. Repassado os trabalhos para a Segunda Parte da Ordem do Dia, não havendo 

mais matéria sob a Mesa Diretora. 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, 21 de maio de 2021. 

 



 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


