
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO SEGUNDO 

PERIODO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA 

QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 

27 DE AGOSTO DE 2021. 

 

  

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 ; MARCOS JORGE 

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

JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB Ausentes os Legisladores: JOSÉ NILDO DA SILVA 

GURJÃO-PSDB e LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB. Os quais justificaram sua 

ausência  .  Constando haver quórum Presidente rogando a Deus e à Virgem do Rosário declarou 

aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pela Segunda Secretária e interpretada pelo 

Vereador Daniel Lobato, foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capitulo 19, 

versículo de 01 à 07. Foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas, por unanimidade as seguintes 

ATAS: Ata da Décima Sessão ordinária; Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária; Ata da Sessão 

Solene de Encerramento dos Trabalhos Legislativos; Ata da Segunda Sessão Extraordinária; Ata 

da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos e Ata da Sessão Solene em Homenagem aos pais   . 

Leu-se os expedientes:  OF: (s) N° 013 e 014, oriundo do gabinete do Vice –Prefeito Municipal; 

Convite – Presidenta do CMAS; OF: N° 048/2021, Gabinete do Procurador Municipal  trazendo 

em anexo a Lei N° 168/2021-LDO; trazendo em anexo a Lei N° 168/2021-LDO; OF: N: 017/2021- 

Presidenta e Serviço Predial e OF: N° 209/2021- Banco Bradesco S.A. O Presidente da Casa fez 

um breve comentário há respeito do posto avançado do Bradesco local, que providencias haviam 

sido tomadas com relação ao caixa eletrônico, pois ao ser instalado mais uma demanda havia 

flexibilizado. Falou ainda que a copia da Ata solicitada pelo Vice-Prefeito estava liberada. 

Concedeu espaço da tribuna Livre a representante da Comissão em prol a conclusão da Escola 

Estadual Luciola Brasil na Localidade de Fazenda. Com a palavra a Sra. Joana de Oliveira 

Cereja, solicitou dos Srs. Parlamentares providencias concernente a conclusão da Escola Estadual 

“Luciola Brasil” na Localidade de fazenda, haja vista que os alunos não dispõe de um local 

adequado para desenvolverem seu aprendizado devido o atual espaço ser insalubre para qualquer 

atividade e até mesmo por ter sido interditado pelo corpo de Bombeiros. Portanto a classe 

precisava de respostas imediatas porque os alunos não iriam estudar nesse local citado e a 

Comissão dos pais e responsáveis não iria aceitar tal discrepância, pois se necessário fosse, iriam 

fechar a PA para alertar que não estariam para brincadeiras. Após Parlamentares ouvirem 

atentamente o clamor da representante da Comissão de pais e responsáveis e moradores, foram 

unanimes em serem solidarias com as reivindicações, os Vereadores Marcos Jorge e Wladimir 

Conceição, prontificaram-se em agendar uma reunião com a Secretária de Educação de Estado 

(SEDUC)  e logo assim fosse confirmado iriam comunicar o representante da Comissão de pais e 

alunos para juntos participarem da referida reunião e virem de lá com uma resposta positiva. 

Ainda manifestaram-se os Assessores Jurídicos da Prefeitura Municipal de Colares, Srs. João 

Brasil e Vitor Lobato, falando que Educação era um direito constitucional e que todos deveriam 

juntar-se em prol há uma só causa. O Vereador Rômulo Robson leu o Laudo N° 001/2021-PMC, 

relacionado a Escola Luciola Brasil, que posteriormente foi enviado cópia aos representantes da 

Comissão mencionada. O Presidente da Casa agradeceu há todos pelas suas reivindicações, 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em:_____ de _________________de 2021. 

 

___________________________________ 

Presidente  



colocando este Poder para qualquer eventualidade. Na Hora do Grande expediente, assomou a 

tribuna da Casa o Vereador DANIEL LOBATO , teceu comentários concernente ao ocorrido com 

a Presidenta do CMDCA, que se negava ao fazer a inscrição da Liga Esportiva no Conselho, 

falando-lhe que a referida instituição não trabalhava com crianças. Pedindo providencias por 

parte do Assessor Jurídico da casa referente a Sra. Francilene Farias, pois estava a entidade Liga 

Esportiva trabalhava sim com crianças e o CMDCA não liberava sua inscrição. Destacou que na 

UMS não havia máscaras e um funcionário como não bastasse ainda falou que não era obrigação 

da Prefeita dar más caras para ninguém. Disse ainda que estava ajudando a Escolinha de Futebol 

da Comunidade de Cacau e urgia a necessidade de registrar para o desempenho do funcionamento. 

O Presidente da Casa disse que iria olhar com bastante carinho com todas as situações, porque se 

era Lei, tinha que ser cumprida. Na sequencia o Vereador ROBERTO JUNIOR, pediu o envio de 

oficio a Prefeita Municipal, com cópia a Secretaria de Infraestrutura  para que mandasse colocar 

dois tubos em um trecho da Estrada da Comunidade de Cacau, assim como a limpeza e iluminação 

da Localidade de São Pedro. Felicitou-se com a Prefeita pelo Kit Merenda Escolar que havia 

chegado no Município. pediu a presença da Prefeita em todas as Localidades para ver em loco 

suas necessidades. Solicitou novamente a Execução do seu Requerimento referente a reforma e 

ampliação do Mercado Municipal da Localidade de Mocajatuba. O Vereador Presidente, disse que 

na hora de pedirem votos sabiam irem nas Comunidades. Portanto que todos os Parlamentares 

acompanhassem a Prefeita nessa visita. Da tribuna da Casa o Vereador MARCOS JORGE, rogou 

da Presidência da Casa como Líder de Governo, para ser o ultimo a se manifestar nas sessões. 

Afiançou que a Prefeita não estava parada, sendo incansável pedindo nos gabinetes dos Deputados 

e sempre olhando com carinho pelo povo. Leu o relatório oriundo do TCM/PA, concernente as 

certidões negativas há respeito das prestações de contas  da Prefeitura Municipal. Felicitando-se 

com todos os envolvidos neste particular. O Presidente da Casa acatou a solicitação do Líder do 

Governo para ser o ultimo a se manifestar no registro de fala, antecedendo aos Membros da Mesa 

Diretora. Garantiu ter sido procurado por varias gravidas que não estavam fazendo o seu pré-

natal, porque a enfermeira estava aplicando a vacina imunização do Covid, sendo muito louvável, 

mas ficasse outra em substituição, porque nessa faze o atendimento era bastante necessário. Assim 

como o serviço de ultrassonografia que estava bastante escasso. Disse ser muito bom a Prefeita ter 

recebido sua certidão negativa do TCM com nada consta. No entanto este Edil há meses pedia 

copias dos extratos bancários da Prefeitura e nunca recebia. Dessa feita reiterou o pedido das 

citadas copias. Assegurou que o setor de iluminação publica havia mandado seu relatório da troca 

de reposição das luminárias, no entanto a praça às proximidades do igarapé denominado tubinho, 

encontra-se totalmente às escuras, mesmo residindo dois moradores nos arredores. Até porque 

todos os meses eram descontados e repassados para a Prefeitura sua parte arrecadada de 

iluminação publica. Pediu ainda a limpeza do cemitério da sede e zona do meio. O Presidente da 

Casa, disse-lhe que o cemitério local já estava capinado, restando apenas retirar o lixo, porem iria 

certificar-se e cobrar providencia neste particular. Quanto a iluminação da praça, por se tratar de 

lâmpadas de led, estava na faze conclusiva para efetuar a compra. Retomando a fala, o Vereador 

Renato Junior, concedeu os seus últimos cinco minutos de sua fala ao Professor Antônio Carlos 

Monteiro, fez uma retrospectiva do inicio da obra da Escola Estadual da Localidade de Fazenda, 

pois desde dois mil e dezoito, todos eram sabedores dessa luta. Passados os Trabalhos para a 

primeira parte da Ordem do Dia. Assomando a tribuna da Casa a Vereadora ALCINARA 

MARTINS, afiançou que toda essa situação deveria ser visto a pratica orçamentaria, para não 

ficarem achando culpados, porque cabia a administração ter fiscalizado, até porque a atual gestão 

estava de todas as formas resolver esse empasse, porque educação era fundamental. Haja vista que 

até mesmo o Promotor já havia sinalizado e estava estendendo abraços para ser resolvido. 

Portanto seria o momento oportuno para verem de que forma resolveriam, pois se houvesse 

descriminação conduta não seria o Legislativo o culpado. Mediante ao ocorrido disse-lhes que 

poderiam sentir-se abraçado pela justa causa Teceu comentários da sua viagem para Brasília em 

busca de uma melhor assistência há mulher, porque todos eram sabedores que na delegacia local 

não tinha um olhar diferenciado para a mulher e com a implantação do Meriam tudo seria 



diferente, pois a Ministra Damaris se comprometeu com o feito, porque na delegacia iria ter uma 

sala com uma  pessoa preparada para lidar com as vitimas agredidas, seja física ou 

psicologicamente, tudo em parceria com Vigia de Nazaré. Reiterou novamente a questão do 

Hemopa quanto a doação de sangue, porque a caravana estava se estendendo até a Cidades de 

Santarém e Comunidades que estariam se reproduzindo neste particular. Destacou a ação Saúde 

que iria ocorrer na Localidade de Juçarateua nos dias sete e oito do corrente mês e quem quisesse 

participar, principalmente casos críticos era somente informar esta parlamentar. Da tribuna da 

Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, informou aos presentes que esteve participando de uma 

reunião no Conselho Municipal de Educação, como Conselheiro titular, onde no momento haviam 

dado direcionamento as aulas presenciais. Ficando acertado que as aulas teriam inicio no dia 

quatro de outubro, com retorno de cinquenta por cento, intervalar com todos os critérios adotados 

pelo Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de saúde. Comentou há respeito de uma com o 

Senador Paulo Rocha na presença da gestora Municipal, definindo metas para serem alcançadas 

em prol deste Município. Pediu o envio de oficio ao Poder Executivo e Empresa de Energia 

Equatorial, pedindo o balancete do que estava sendo cobrado e que era pago pelos consumidores, 

porque havia um pagamento e um certo desconto sobre a toda de iluminação publica, pois não 

seria culpa do Executivo certas situações. Portanto que houvesse um direcionamento sobre toda 

essa situação. Até porque, precisava saber quanto era pago e qual saldo a Prefeitura tinha sobre 

essa taxa. Garantiu que após uma certa cobrança o Kit da merenda escolar no mais tardar até 

segunda feira seria distribuída. Foi solidaria aos alunos da Escola Luciola Brasil, porque também 

estavam na luta pela Comunidade estudantil. Falou ainda que estiveram ao longo desse mês na 

SEPLAN e em reunião ficou acertado que as obras do hospital teriam inicio, assim como outras 

obras em beneficio ao Povo deste Município. Assim como a situação da pirataria, cujo Capitão 

Pinheiro prontificou-se com uma lancha voadeira para fazer percurso na Costa da ilha de Colares 

com o apoio logístico da Prefeita Municipal. Até porque muitos estudos estavam sendo feitos nesse 

sentido. Parabenizou pelas ações de todos aqueles que se prontificaram estarem em buscas das 

vidas que estavam no mar. Assegurando que não havia necessidade do vandalismo ter quebrado a 

porta do Mercado Municipal, porque tudo deve ser resolvido através do dialogo. Ao concluir disse 

que seria implantado o instituto para atender mulheres gravidas e famílias, através do Dr. Daniel, 

hospital Santa Maria e Hospital Modelo. Por questão de Ordem o Vereador RENATO JUNIOR, 

disse que após essa audiência com a Prefeita Municipal, seria louvável a implantação de uma base 

fluvial neste Município. O Vereador RÔMULO ROBSON, como replica falou ao seu par que o 

capitão Pinheiro assegurou que tal reivindicação já estava sendo proposta. Mas que toda ajuda era 

bem vinda nesse particular. Assomando a tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, 

afiançou que a Prefeita já estava tomando todas as providencias  com relação a Empresa Vidal e 

todos os responsáveis pelo ocorrido com a conclusão da Escola Luciola Brasil. Portanto somente 

estava esperando respostas para irem na SEDUC em busca de soluções positivas. Falou ainda que 

a Prefeita já estava se empenhando para trazer a base fluvial, porque os pescadores foram 

solidários neste particular. Porem o vandalismo fez o que fez e não deveriam ter usado a classe 

porque teve Vereador que pra fazer mídia até tirar fotos para se mostrar, ao invés de buscar 

soluções ao problema. Informou que no dia cinco de setembro estaria no Município o sub treze e 

quatorze do Paysandu, que iria disputar um amistoso com a Escolinha do professor Eder, sendo 

que o efeito seria grandioso porque era o melhor time para Colares, com intermediado por um 

casal o de amigos seu residente no bairro Bacuri. Repassados os trabalhos para a segunda parte 

da ordem do dia, o Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para tratar de assuntos com 

os Parlamentares pertinente a sessão. Retomando os trabalhos foram submetidos a apreciação as 

seguintes matéria: Parecer das Comissões de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Direitos 

Humanos da Criança e do adolescente e Comissão de Justiça e Redação de Leis, sobre os Projetos 

de Lei N° 002/2021, Executivo Municipal, “que Institui o Sistema Municipal de Ensino de Colares  

dá outras providencias e Projeto de Lei N° 004/202, que dispõe sobre a reestruturação do 

Conselho Municipal de Acompanhamento e controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação CACS-



FUNDEB , em conformidade com o Artigo 212-A da Constituição Federal, Regulamentado na 

forma da Lei federal 14.113/2020 e dá outras providencias e Parecer Conjunto das Comissões de 

Justiça e Redação de Leis e Comissão de Finanças e Orçamento que dispõe sobre a Abertura de 

credito adicional, e dá outras providências. Os quais foram lidos, discutidos, votados e aprovados 

por unanimidade de votos. O Vereador Renato Junior, solicitou aio Presidente da casa que fizesse 

o chamamento das Comissões Permanentes da Casa, para que analisassem minuciosamente os 

Projetos que adentrasse neste Poder. O Presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, 

convocou os Membros do conselho Municipal de Saúde para estarem presente no Legislativo 

Municipal e posteriormente fazer visita na UMS. Esgotada a hora Regimental                                                        

não havendo matéria para ser discutida o Presidente encerrou a presente sessão convocando os 

Edis para a sessão., 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 27 de agosto de 2021. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


