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Aos três 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: ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB substituto 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 Ausente 

o Vereador: RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB, que justificou 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  foi o Evangelho de Jesus 

Cristo, escrito por São Lucas, capitulo 05, versículo de 33 à 39. Leu-se os expedientes:  OF: N° 

249/2021-MP/PJC, oriundo da Promotoria de Justiça de Colares; OF; CIRCULAR N° 009/2021-

SECTEL/PMC, Secretaria de Cultura, Turismo, esporte e Lazer; OF: N° 48/2021-Luzir Esporte 

Clube e OF: N° 002/2021, Presidente da Associação Esportiva Candeubense, solicitação da 

tribuna  Livre. Mediante a leitura, o Presidente concedeu espaço ao Sr. Zacarias Paixão Silva. Da 

tribuna da Casa o Sr. Zacarias, como Presidente da Associação Candeubense, expôs a atuação da 

agremiação, e apresentou o seu Projeto aos Senhores Parlamentares. Rogando que surgisse 

alguma chance perante aos Deputados que se disponham em fazer uma emenda em beneficio ao 

Projeto apresentada, seria de suma importância, pois o mesmo encontrava-se em fase inicial, pois 

seu único objetivo era retirar as crianças da ociosidade. Os Edis RENATO JUNIOR e 

WLADIMIR CONCEIÇÃO, destacaram o Projeto muito importante, porque lidar com crianças 

através do Esporte era muito feito muito grande para a sociedade, cabendo até mesmo sua inclusão 

mas Leis Orçamentarias, como PPA e LOA. O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, disse ainda 

que iria em busca através de sua assessoria contábil para ver de que forma a Câmara Municipal 

poderia contribuir com o Projeto, pois se a Poder tivesse algum impedimento, este Parlamentar 

iria ajuda-los da melhor maneira possível. Pedindo ao Sr. Zacarias o plano de Ação do referido 

Projeto. O Presidente da associação agradeceu o espaço cedido, desejando Saúde e paz para 

todos. Na Hora do Grande Expediente, assomando a tribuna da Casa o Vereador JOSÉ NILDO, 

falou novamente da situação caótica que encontrava-se o posto de Saúde da Localidade de 

Guajará, porque chove os funcionários andam com baldes e panos enxugando o local para 

posterior atendimento. Situação esta que há tempo este Edil pede providencias e ninguém faz nada. 

Portanto não estava para brincadeira, porque todas as vezes a desculpa seria a licitação que 

nunca resolve e quem sofre as consequências são os pacientes que procuram por atendimento no 

local. Pediu atenção referente há um buraco próximo ao parada obrigatória, pois continuava 

cedendo e nem todos eram sabedores das mas condições, o que poderia causar acidentes com 

muita gravidade. Pedindo à quem de direito que pudesse estar fazendo os reparos, porque 

provavelmente houve a rupção (separação)da tubulação pela  parte interna do local. O Vereador 

MARCOS JORGE, em aparte, falou que por se tratar de uma PA e ser responsabilidade do 

Estado, todas as providencias documentais já haviam sido tomadas através do Município. 

retomando a fala o Vereador JOSÉ NILDO,  questionou o atraso da segunda dose da vacina de 

imunização do COVID dezenove, pois um Cidadão de cinquabta e oito anos havia lhe procurado 
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para queixar-se que ainda não tinha sido imunizado. Deu seu apoio ao projeto da Associação 

Candeubense denominado salvando vidas, que tinha como objetivo, retirar crianças e jovens da 

ociosidade. Da tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, solicitou o envio a Prefeita 

Municipal, para que tomasse as devidas providencias concernente a volta do Médico da 

acupuntura, pois deixou de vir ao Município por falta de pagamento e o Povo estava cobrando seu 

retorno em caráter de urgência. Assim como a situação das bandas de musicas, porque a situação 

era triste, haja visto não estarem tendo o apoio financeiro necessário para suprir suas necessidade, 

principalmente com relação a contratação dos monitores. Sendo justo que a Prefeita olhasse com 

carinho para esses Projetos que tira as crianças e jovens da ociosidade. Até porque a Gestora já 

havia falado que não havia dinheiro para custear esses profissionais, no entanto continuava 

fazendo contratações de pessoas que não residem no Município. sendo vergonhoso essa situação, 

pois as bandas tinham Projetos importantíssimos para o engrandecimento do Município. 

Agradeceu ao Presidente da Casa, pelo espaço cedido para um evento promovido pela Banda 

Musical “Nova Harmonia”. Pedindo ainda que também olhasse com carinho pelas instituições, 

porque como Músico não admitiria que essas situações estivessem ocorrendo. Deu seu apoio ao 

projeto do Sr. zacarias, porque eram essas ações que deveriam ocorrer, valorizar os Projetos que 

beneficiasse o Município. Convidou os Edis para fazerem uma visita na UMS, porque não 

acreditava que não existia um servidor que pudesse fazer reparo no telhado da mesma, não 

acreditava que não seria possível haver melhorias, até porque já tinha presenciado uma gata 

dormindo em cima de um leito do hospital porque eram coisas pequenas que deveriam ter soluções, 

pois lidar com vidas era algo muito serio e de responsabilidade. Afiançou que esperava que de fato 

entregasse os kits da merenda escolar. Pediu o envio de oficio a empresa de energia Equatorial, 

para que estivesse mandando arrumar um fio que estava solto na rua do Pacatuba, causando 

perigo constante para aqueles que por ali trafegam. A Vereadora LILIANNY RODRIGUES, 

justificou-se por estar afastada das sessões por motivo de saúde. Assegurou que estava no 

Legislativo para ser a voz do povo. Fez um breve relato ocorrido com os pescadores, através de 

pessoas inescrupulosas. Todavia esta Edil esteve no Município conversando com os pescadores 

desempenhando seu papel porque não precisava ter nome e nem rosto e colocou-se a disposição 

dos pescadores para que eles tivessem uma associação, com advogado e custos. Solicitou aos Edis 

que pudessem estar fazendo uma auditoria com retroativa de cinco anos, para terem um 

posicionamento correto dos fatos, pois deve ser tomadas medidas cabíveis e corretas. Disse ainda 

que colônia de pescadores e Prefeita deveriam tomar providencias enérgicas para os fatos que 

vinham ocorrendo no Município. Garantindo que não estava nesse mandato para tirar fotos e 

postar nas redes sociais, pois fazia o seu trabalho e era reconhecida pelo povo. Pediu o envio de 

oficio a Secretaria de Meio ambiente, para que estivesse mandando fazer a limpeza rasteira na orla 

do Município e caso não poder, esta Vereadora se propõe em fazer a limpeza assumindo todas as 

custas, para que isso não viesse ocorrer somente em junho de dois mil e vinte e dois, porque até lá 

não iria existir mais praia. Destacando que tinham sido eleitos para cumprirem seu papel diante de 

todo o Povo Colarense. Solicitou de viva voz aos médicos que trabalham neste Município, que ao 

prescreverem solicitações de exames, que o fizessem de forma legível, porque estava trazendo 

muitos problemas aos pacientes. Por questão de ordem o Vereador Presidente disse a Edil acima 

mencionada que tinha sido o autor do comentário concernente as redes sociais, porque este 

Parlamentar até mesmo de canoa andou procurando os pescadores e em nenhum momento se 

preocupou em tirar fotos para obter méritos. Portanto assumia sua fala. Enquanto que a Vereadora 

até a presente data não havia cumprido o que tinha prometido, pois o rapaz andava de bicicleta 

porque a moto prometida nunca tinha chegado. Portanto que cada um fizesse o seu papel e 

honrasse os votos obtidos em todo Município. Quanto a limpeza da Orla, este Vereador e a Prefeita 

já haviam tomado a dianteira, porem se a Parlamentar tivesse meios para limpa-lo então assim 

fizesse. Como replica a Vereadora LILIANY, disse ao Vereador Presidente, que quanto a doação 

da moto, o mesmo tinha as mensagens de suas conversas, porque mesmo antes de ser Vereadora já 

fazia suas ações e não precisava estar nas redes sociais para mostrar sua força e tudo que fazia 

era com cautela, porque em outras situações estavam empatados pedindo-lhe respeito. O Vereador 



PRESIDENTE, disse-lhe que não estava desrespeitando. Da tribuna da Casa o Vereador 

DANIEL LOBATO, afiançou que o ocorrido com os pescadores já era de um tempo, no entanto a 

situação era a mesma, quando estavam no Poder colocavam-se e quando não estavam gritavam. 

Todavia já havia cobrado da Gestora e sentia que deveria ter mais união do que ficar nesse bate-

bate. Pois a administração precisava tirar pessoas de fora e dá valor para os filhos da terra. 

Parabenizou a gestão pela troca do Secretário de Finanças por um filho do Município. Convocou a 

Presidenta do CMDCA como Parlamentar, para que viesse neste Poder prestar esclarecimentos 

com relação há sua falta de respeito com este Edil e o Assessor Jurídico da Casa. Pois tal atitude 

tinha sido tão somente por estar pedindo o registro da Liga Esportiva no Conselho do referido 

órgão. Afiançou que estava neste Poder para defender o Povo, mesmo tendo um filho trabalhando 

na terceirizada do Estado, não iria ficar alheio aos fatos. Concordando com o seu par Renato 

Junior quando falava que haviam pessoas de fora trabalhando, mas não contratavam instrutores 

para as Bandas de Musicas, porque isso sim era uma necessidade. Felicitou-se com o Sr. Jamaica 

Silva quando falou que a gestão era só brigas. No entanto o Vice-Prefeito não falava que havia 

dado cheque Moradia para sua irmã e que tinha funcionários que estavam recebendo duzentos 

horas. Situação esta, que já havia pedido pra Prefeita tirar. Concordando que as brigas deveriam 

pararem, porque as pessoas somente estavam pensando em si próprio e esquecem que existem 

pessoas que necessitavam de melhorias para ter uma condição de vida digna, dando como exemplo 

o rapaz que havia caído do açaizeiro em busca do fruto para comercializar e dar o sustento para 

sua família. Sendo por tudo isso que como parlamentar não fazia acepções de ninguém. Falando 

que sempre visitava as Secretarias, para ter moral, cobrar, lutar pelo povo Colarense e darem-se 

as mãos. Destacando que as ações da Vereadora Lilianny e isso era gratificante para as famílias e 

os gestores olharem mais para o esporte, porque a Liga Esportiva tinha várias famílias que 

necessitavam de um apoio. Ao finalizar, assegurou que estava neste Poder porque Deus havia 

permitido, agradecendo há todos e desculpou-se pelo desabafo. Por questão de ordem o Vereador 

RENATO JUNIOR, disse que não era contra a união do Município, cobrava porque já tinha caído 

várias emendas na conta da Prefeitura Municipal e a Saúde Pública estava uma calamidade total. 

Até porque tem quem diga que a gestão atual não tinha recursos e vários recursos já estavam 

depositados, eis a necessidade de querer a copia dos extratos bancários para saber onde estava 

sendo aplicado. Pedindo ao Presidente da Casa, que enviasse oficio reiterando o pedido acima 

mencionado. Obteve como replica do Vereador DANIEL LOBATO, que não poderia culpar a 

gestão, porque a passada estava atrapalhando o desempenho da atual. O Vereador Presidente 

WLADIMIR CONCEIÇÃO, afiançou que até mesmo a Câmara estava sendo prejudicada, porque 

não poderia ter emendas via Prefeitura. Porem a Prefeita já estava se empenhando para sair dessa 

inadimplência por conta da falta de prestação de contas da gestão passada, mas iria criar ações 

por se tratar de mais de um milhão de reais. Dessa feita esclareceu que não estava falando mal de 

gestão passada, mas os recursos caem na conta e a Prefeita não pode retirar. O Vereador 

RENATO JUNIOR, falou novamente que é por isso que queria a cópia dos extratos bancários. O 

Vereador Presidente WLADIMIR CONCEIÇÃO, garantiu que na Legislatura anterior era 

incansável em pedir os extratos bancários e nunca deram, mais que iria pedir pra mandarem 

porque quem não deve, não teme. Assomando a tribuna da Casa o Vereador MARCOS JORGE, 

falou que sentia falta do discurso do Vereador Renato Junior na Legislatura passada. Portanto, 

que o ajudasse porque somente reclamava e indicava erros e não estava fazendo nada. Que fizesse 

igual aos outros Parlamentares, fosse em busca de soluções e melhorias para o Município. Deu a 

conhecer aos seus pares que estiveram na SEDUC e de lá saíram com a resposta que as aulas não 

iriam parar, pois os pais dos alunos se responsabilizaram com a logística em alugar um imóvel ara 

a aulas terem inicio na Localidade de Fazenda e tão logo teriam inicio as obras da Escola 

Estadual. Parabenizando todos os envolvidos nesse intercambio, Prefeita Municipal, Dr. Wagner, e 

este Legislador e Vereador Wladimir Conceição por ter conduzido este trabalho. Sendo isso que o 

povo queria, ações ao bem dos Munícipes e que o edil Renato Junior assim também o fizesse. Disse 

que o Vereador mencionado falava com convicção que as bandas de Música iriam acabar, todavia 

parabenizava o Secretário Municipal de Cultura por estar organizando juntamente com a Prefeita 



Municipal e representantes das bandas de Musica para que fossem tomadas as devidas 

providencias. Entendendo que essa situação fosse olhada com carinho e até o final do Mês tivessem 

uma reposta positiva. Falou ainda que no ensejo da visita requerem a SEDUC a doação do espaço 

físico da Escola Estadual Nossa Sra. da Conceição para  banda de Musica treze de maio da 

Localidade de Maracajó. Requereu novamente que fosse reiterado oficio da Empresa de Energia 

Equatorial, pedindo a presença de um responsável neste Poder para que viesse esclarecer as 

situações em todos os aspectos que estavam ocorrendo neste Município, pois pais de família 

estavam assaltados nas suas contas de energia. Pedindo aos usuários que ficassem atentos aos seus 

medidores quando o leiturista fosse fazer a leitura da fatura da energia elétrica. Por questão de 

Ordem o Vereador RENATO JUNIOR, falou ao seu par que se de fato isso viesse ocorrer iria lhe 

parabenizar. Até porque as associações já tinham se reunido com a Prefeita na qual foi sugerido 

por ela uma ajuda de custo no valor de quinhentos reais, sendo até uma brincadeira, porque já 

haviam se passado oito meses e nada foi resolvido. Afiançando que não estava para criticar, mas 

esperava que de fato as coisas acontecessem. A Edil LILIANNY RODRIGUES, garantiu que o 

vereador Renato Junior estava sim buscando benefícios ao Município, juntamente com esta 

Legisladora e Vereador José Nildo. O Líder de Governo na Casa VEREADOR MARCOS JORGE, 

falou que os Projetos da Secretaria já estava pronto e a reunião iria ser feita na presença da 

Prefeita para juntos buscarem uma solução pertinentes as instituições Musicais. O Vereador 

RENATO JUNIOR, falou que quando houvesse a reunião que o avisasse porque queria participar. 

Por questão de ordem o Vereador JOSÉ NILDO, falou que era louvável a conclusão da Obra da 

Escola Estadual Luciola Brasil, porém deveriam buscar providencias também com relação a 

Escola estadual Barão de Guajará, que necessitava de uma grandiosa recuperação. Obteve como 

resposta do Líder do governo, que a mesma atenção que uma estava tendo, os demais Escolas 

Estaduais teriam. Porque o que dependesse desse Legislativo, todas as obras tanto do Município 

quanto Estado iriam serem fiscalizadas e concluídas. O Vereador PRESIDENTE, garantiu que já 

havia pedido para serem concluídas todas as obras das Escolas e a escola Barão de Guajará não 

estava fora do planejamento. Como replica o Vereador JOSÉ NILDO, com veemência disse que 

não só as Escolas Estaduais, mas todas que precisassem de reforma e ampliação fosse executada 

as obras porque era obrigação do Município. Passados os Trabalhos para a Primeira Parte da 

Ordem do Dia, assomando a tribuna da Casa a Vereadora ALCINARA MARTINS, esclareceu que 

para tudo precisava de Projeto e Plano de Trabalho. Destacando que a questão dos pescadores era 

antigo, fazendo uma retrospectiva do ocorrido há mais de seis anos. Achando desgastante ficarem 

cutucando uns aos outros, até porque todos tinham seus candidatos e eram formadores de opiniões. 

Sendo que pedir uma auditoria nesse momento seria mais desgastante ainda, porque muitas se 

calavam porque na maioria das vezes não tinham ética profissional. Pedindo apoio dos seus pares 

neste particular, que seria muito benéfico ao Município. fez referencia a Comissão Permanente de 

saúde da Casa, que a Sra. Lucia Pinto Presidenta do Conselho, não sabia quem eram os Membros 

da Comissão em apreço. Informou aos seus pares que nos dias sete e oito de setembro ira ocorrer 

uma ação Saúde na Localidade de Juçarateua, sendo escolhido esse lugar porque era próximo da 

zona do meio, porque na sede o transporte era dificultoso para que os que precisassem chegarem 

ao destino. Pedindo apoio do legislativo nesse particular, porque as parcerias, traziam as 

melhorias. Por questão de ordem o Vereador RENATO JUNIOR, afiançou que o Jurídico da Casa 

tinha um Projeto direcionado a mulher, sendo muito importante para enriquecer o Projeto de sua 

par para a ilha de Colares. Na sequencia o Vereador ROBERTO JUNIOR, requereu verbalmente 

que a Prefeita fizesse uma visita na Escola Princesa Leopoldina na Localidade de Mocajatuba. 

Pediu novamente o serviço de limpeza Pública na sede e zona rural. Rogou ao Secretario de 

Cultura que pudesse estar fazendo o campeonato rural masculino e feminino, sub treze, quinze e 

vinte e etc. Porque essa atribuição era do Executivo e não da Liga esportiva de Colares. Queixou-

se da falta de iluminação pública na Localidade de Mocajatuba. Também fosse feita uma limpeza 

nas ruas e travessas da Comunidade de Candeuba. Pediu através de oficio que a Secretaria de 

Meio Ambiente pudesse estar fazendo a retirada dos açaizeiros que estavam vitimando catadores 

por já estarem bastante envelhecidos. Agradeceu a Prefeita por ter chegado os kits da merenda 



escolar. Assomando a tribuna da Casa o Vereador Presidente WLADIMIR CONCEIÇÃO, fez um 

breve comentário com relação as bandas de Musica, pois existiam pessoas que estavam usando as 

redes sociais para denegrir a imagem da gestão, no entanto não eram  sabedores que nem todas as 

instituições estavam aptas para receberem ou fazerem convênios. Sendo que o conservatório 

Carlos Gomes vinha ministrar um curso, mas o importante era ter o monitor. Falou ainda que 

havia um grupo de bandas incentivando as outras não fazerem eventos para o Município. Mas 

deveriam também falar que umas queriam receber os quinhentos reais oferecido pela Prefeita, 

porem existir um lado politico que se trancaram em quatro anos pensando que iriam prejudicar os 

outros. Portanto o que realmente precisava era de empenho de todos para resolverem essa 

situação. Porque este Edil tinha o maior prazer em ver a banda passar em frente de sua casa. 

Garantindo que não prejudicava ninguém e nem tão pouco denegria a imagem de ninguém. Pois 

quando assinou aquele documento atrasado da Nova Harmonia, porque até o ultimo  instante não 

tinham documentações aptas, isso sim deveriam terem falado, porque a Banda aptas, isso sim 

deveriam terem falado, porque a banda deixou de receber recursos por falta de documentações. Até 

então quase todas as bandas de Musica tinham sócios, mas a maioria era aquilo que estavam 

falando. Portanto no evento da abertura da semana da pátria, a Prefeita não tinha pagado 

ninguém e sim as bandas que haviam sido convidadas. Falando que eram gerações e o Vereador 

Renato Junior ao questionar, estava esquecendo que ali tinha filhos, netos e pais de famílias que 

estavam sendo prejudicados. O Vereador RENATO JUNIOR, sugeriu que a reunião com as 

entidades fosse feita na Casa Legislativa, com a presença da Prefeita, Vereadores, Secretários e 

entidades musicais. O que foi acatado pelo Vereador Presidente da Casa. O Vereador MARCOS 

JORGE, deu a conhecer que a reunião iria ocorrer no dia oito às dez horas na Secretaria 

Municipal de Cultura. Repassados os Trabalhos para a Segunda Parte da Ordem do Dia, o 

Presidente da Casa parabenizou a Diretora do Luzir Esporte Clube, pois no dia sete do mês 

corrente comemorando mais um aniversario e no ensejo e eleição da nova Diretoria. O Vereador 

RENATO JUNIOR, parabenizou a Diretoria que estava deixando por toda sua dedicação e 

empenho, assim como toda sociedade Luziana, que no dia sete estava aniversariando e tão logo 

houvesse a eleição para que todos voltassem com cidadania. Rogando a Deus que iluminasse a 

nova gestão e a que estava em prol do clube.                                                                                                   

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.  
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