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Ao primeiro  dia do mês de outubro 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 DA SILVA SOUSA-PMN  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 

Legisladores: DANIEL LOBATO LOBO-Republicanos; LILIANNY RODRIGUES DE 

OLIVEIRA-PSDB e MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC,  que 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 Presidente Wladimir Conceição Costa, foi o Salmo 91. Foram lidas, discutidas, votadas e 

aprovadas por unanimidade as ATAS: Atas das décima terceira, décima quarta e décima quinta 

sessões Ordinárias.   Leu-se os expedientes: OF; N° 212/2021, Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente; OF: N° 008/2021, Presidente do CAC; OF: N° 033/2021, Associação Artística e 

Cultural “Nova Harmonia”; OF: N° 091/2021- SECTEL/PMC, OF: N° 295/2021, Coordenador de 

Abastecimento de água . OF: N° 060/20211, trazendo em anexo os Projetos de Lei N° 007/2021, 

que Dispõe sobre a Lei de Veículos e Sucatas que não mais atendem ás necessidades do Município 

e Projeto de Lei N° 008/2021, que trata sobre a Doação do Imóvel para a Polícia Militar do Estado 

do Pará (PM/PA) , construir prédio do destacamento do 32° Pelotão da PM/PA. Convém registrar 

que os Projetos acima mencionado foram repassados para às Comissões Permanentes para análise 

e posterior Parecer. O Presidente da Casa convidou a Tenente Silvan para assomar a tribuna da 

Casa, o qual esclareceu que como Comandante do Pelotão da Polícia Militar local, urgia a 

necessidade da doação do terreno para a construção do Destacamento. Aproveitando que o 

governo do Estado estava sendo parceiro na realização da Obra. Falou ainda que o Comando 

estava de portas abertas para qualquer eventualidade, pois a Policia Militar tem como objetivo em 

construir uma Cidade mais segura. Pedindo apoio aos piratas, porque o Comando já estava 

ampliando o combate, porem necessitava de uma lancha exclusiva para atuar somente na ilha. 

Agradeceu o espaço, colocando-se a disposição de todos. O Vereador Presidente, falou aos 

presentes que o governo Estadual já havia liberado uma lancha exclusiva para a Cidade de 

Colares, faltando apenas os trâmites legais através, do chefe da Casa Civil Iran Lima, para chegar 

ao Município. Agradeceu o Tenente, colocando-se a disposição para o que houver. Na Hora do 

Grande Expediente, assomando a tribuna da Casa o Vereador ROBERTO JUNIOR, leu um oficio 

da Comunidade de Santo Antônio do Tauá Pará, onde pediam a limpeza de um modo geral. Dessa 

feita o Vereador em apreço pediu o envio de oficio a Gestora Municipal, para que fosse feita a 

limpeza, serviço de iluminação Pública e terraplanagem nas Comunidades de Jacarémãe e Santo 

Antônio do Tauá Pará, antecedendo o Círio das mesmas quer ocorreria no dia dezessete do 

corrente mês. Haja visto que a Prefeita tinha sido parceira deste Legislador que pagou quatro 

diárias para fazer a roçagem nas ruas e travessas das Localidades de Mocajatuba e Santo 

Antônio,. Sendo que a parceria estava tendo continuidade em Mocajatuba. Pediu também através 

de oficio que o Executivo Municipal pudesse estar contribuindo com a mão de obra da Construção 

de Capela Mortuária no cemitério da Localidade de Mocajatuba. Da Tribuna da Casa o Vereador 
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JOSÉ NILDO, solicitou o envio de oficio para que estivesse revendo a situação da banda de 

Música “Lira Nova” que estava toda legalizada, mas ainda não tinha recebido nenhum recurso. 

Dando há entender que a reunião ocorrida no dia oito, com Prefeita, Vereadores, representantes 

de Bandas e outros, não havia surtido nenhum efeito. Destacou que  no dia dezessete vindouro, as 

Comunidades de Jacaré Mãe e Santo Antônio do Tauá Pará estavam realizando a festa de seus 

padroeiros e nada ainda tinha sido realizado para amenizar o serviço de Iluminação  Pública que 

encontravam-se as escuras, assim como a limpeza de suas ruas e travessas. Para que não ocorresse 

igual ao ramal da Localidade de Fazenda, que o serviço feito de ultima hora, com resultado 

caótico. Falou ainda que a ponte da Comunidade de Candeuba estava toda quebrada, rogando a 

Prefeita que fosse feito um serviço emergencial, antes que algo de mais acontecesse. Assomando a 

tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, solicitou o envio ao secretário Municipal de 

Administração para que estivesse ao gabinete deste parlamentar a folha analítica e qualquer 

função a Sra. Natânia Noronha Baptista estava assumindo na Prefeitura Municipal de Colares? 

Pois existiam vários Projetos destinados ao Município que não perderam o prazo, principalmente 

relacionados aos Convênios. O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO em aparte, afiançou que por 

culpa do escritório que essa Sra. representava, o Município estava perdendo recursos que estavam 

enterrados, pois a Sra. Natânia consequentemente não estava resolvendo nada. Dando razão a fala 

do seu par. Nessa questão. Retomando a fala o Vereador falou que se essa Senhora não estivesse 

dando conta dos serviços, que a retirasse e colocasse engenheiros competentes para contribuir com 

o Município. Felicitou-se com o Procurador do Município por fazer valer a Lei do Triênio, sendo o 

que lhe era garantido de fato e direito. Felicitando-se com a gestão pelo gesto, porque tudo o que 

viesse para o bem do Município, este Edil iria elogiar. Pediu o envio de oficio ao direto Financeiro 

da Empresa Equatorial para que venha neste Poder prestar esclarecimentos com relação a taxa de 

Iluminação Pública, o que credita e debita, pois o povo precisava de transparência neste 

particular. Destacando que a praça Dr. Elzamar Bitencourt estava sem iluminação Publica, que o 

Executivo pudesse estar resolvendo essa problemática, assim como a zona do meio que a 

iluminação era bastante precária  e o povo cobrava melhorias, pois todos os meses pegava e não 

tinha e feito. Em aparte o Vereador RÔMULO ROBSON, afiançou que a arrecadação e 

pagamento fosse adiantável, porque a Empresa Equatorial não mostrava o que devia e os pontos 

de Iluminação Pública eram cobrados mesmo apagados. No entanto precisava saber o que de fato 

estava sendo cobrado dos usuários de energia, pois compreendia que iria suprir as necessidades. 

Retomando a fala o Vereador o Vereador RENATO JUNIOR, garantiu que todas as vezes que 

dava pique de energia a bomba d’água queimava , sugerindo que a Prefeita fizesse um BO para 

suprir a compra de outra bomba. Concordando que procurassem a Empresa Equatorial para 

ressarcir os direitos de todos que estavam sendo prejudicados. Solicitou o envio de oficio a Prefeita 

Municipal com cópia ao Secretário de Infraestrutura para que estivesse mandando fazer a limpeza, 

iluminação Publica e terraplanagem das ruas e travessas dos bairros bacuri, Jangolândia e 

Maranhense. Disse sentia-se feliz com a vinda de uma lancha, mas que o Comandante montasse 

estratégias para amenizar a problemática dos ataques dos piratas no Município de Colares. 

Passados os Trabalhos para a Primeira Parte da Ordem do Dia, assomando a tribuna da Casa 

Vereadora ALCINARA MARTINS, afiançou que deveria ser cobrado o organograma da 

Secretaria de Infraestrutura, porque a zona do meio estava praticamente esquecida. Falou que com 

relação a Empresa de Energia Equatorial, já mais saberia mais há quem recorrer, porque já esteve 

na citada empresa conversando com o responsável pela empresa pedindo providencias há respeito 

de uma situação ocorrida na Localidade de Juçarateua com a queda de um poste e não teve 

amparo nenhum pela falta de respeito da Empresa Equatorial. O Vereador RENATO JUNIOR, em 

aparte, disse que entre as Localidades de Juçarateua e Mocajatuba a fiação elétrica estava muito 

baixa, podendo causar acidentes de grandes proporções. Retomando a fala a Vereadora 

ALCINARA MARTINS, sugeriu uma audiência Pública como forma de solucionar os problemas 

da citada Empresa neste Município. Falou ainda que os resultados dos exames de PCCU  e 

Eletrocardiograma feitos na ação Saúde na Localidade de Juçarateua, já estavam em seu poder 

para entregar aos pacientes. Ao concluir seu pronunciamento sugeriu aos seus pares que através 



da colônia de pescadores, pudessem estarem endossando a vinda do superintendente da pesca 

neste Município para angariar recursos aos pescadores que muitas das vezes ficam impedidos de 

pescarem por conta de sérios fatores, dentre eles o ataque constante dos piratas. Da tribuna da 

Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, afiançou que iria pedir junto a gestão, informações há 

respeito da real situação da obra da praça da Localidade de Juçarateua, porque deveriam 

pensarem na mesma porque agregava espaço religioso, com descontrações e lazer.. Sugerindo a 

sua par Alcinara Martins que estivesse apoiando a realização desse feito. Solicitou o envio de 

ofícios para: o Executivo Municipal, para que informasse o planejamento para o posto de saúde da 

Localidade de Guajará, porque apresentava varias problemas no telhado, portas e construção de 

um espaço na frente para abrigar os pacientes do sol e chuva; setor de tributos que enviasse ao 

gabinete deste Parlamentar, relatório da divida ativa do Município, tais como, IPTU, água e outros 

tributos, porque as cobranças se faziam necessárias e essenciais para saberem de fato o que 

ocorria na ordem tributária do Município; a Prefeita que informasse o cronograma e medidas que 

estavam sendo tomadas para a construção do Micro sistema  de Abastecimento de água do bairro 

Bacuri e Secretaria de Infraestrutura que fizesse cumprir o comprometimento da Prefeita em 

mandar construir um abrigo de passageiros e lombada em frente ao conjunto nova Esperança. 

Parabenizou a Secretaria de Meio ambiente com relação às queimadas. Porem repudiou algumas 

ações por ela usar o nome dos Vereadores que estavam intervindo na construção de um bar e 

restaurante, até porque tinha sido feito um Parecer para a realização da obra no restaurante 

bodega da chica. Ainda pediu o envio de oficio a Secretaria de Infraestrutura para que 

apresentasse o cronograma de ações nas Comunidades, haja vista estar antecedendo os grandes 

eventos religiosos. Reforçando o pedido para a Comunidade de Tauá Pará. Assim como 

oficializasse a empresa de wi fi NETSAN, para que esclarecesse o que de fato estava ocorrendo 

com a falta de sinal que já era uma constante aos usuários. Assomando a tribuna da Casa o 

Vereador Presidente WLADIMIR CONCEIÇÃO, pediu que fosse feito um oficio e assinado por 

todos os Legisladores, para que posteriormente fosse enviado á Empresa de Energia Equatorial, 

solicitando a presença de um representante, para vir neste Poder prestar esclarecimentos há 

respeito de inúmeras reclamações que estavam ocorrendo no Município. Parabenizou a Prefeita 

pelo envio do PPA, Projeto de grande relevância para o Município, demonstração de um governo 

transparente e compromissado com a Sociedade. Convidou aos seus pares para o aniversario do 

presidente da Câmara Municipal da cidade de Vigia de Nazaré. Falou a Vereadora Alcinara 

Martins que o superintendente da agricultura que trouxesse ao Município benefícios aos 

pescadores, porque odos eram sabedores da atuação dos Parlamentares. Perguntou aos seus pares 

se concordavam com a troca da internet da Casa Legislativa, porque sempre apresentava 

problemas. Com relação as bandas de Musica, até o dia dez do corrente mês estava sendo 

resolvido porque já estava no processo de documentações, pois as demais Bandas. Repassados os 

Trabalhos para a Segunda Parte da Ordem do dia, foram lidos, discutidos, votados e aprovados os 

Requerimentos: Requerimento N° 004, requerendo da Prefeita a reforma da Caixa d’água da 

Localidade de Jenipauba da Laura; Requerimento N° 005/2021, requerendo a gestora a 

construção de duas lombadas e reparos na rua Carneiro de Mendonça/Capitão Wirangê Holanda. 

Requerimento N° 006/2021, requerendo da Chefa do Executivo fosse feito reparos nos pontos 

apagados da iluminação pública da Localidade de Fazenda; Requerimento N° 007/2021, 

requerendo da Gestora que fosse feita a abertura da rua que dá acesso ao Porto da Localidade de 

Maracajó e Requerimento N° 009/2021, requerendo da Prefeita Municipal a instalações de 

refletores da samaumeira da praia do Humaitá, todos de autoria do Vereador Rômulo Robson. 

Ainda foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidades os Pareceres da Comissão de 

Justiça e Redação de Leis, sobre o projeto de Lei N° 001/2021, que dispõe sobre a Declaração e 

Reconhecimento de utilidade Pública para o Município de Colares, a associação Beneficente e 

Cultural “Clube Musical vereador Raul Monteiro Ferreira” e dá outras providencias e Projeto de 

Lei N° 007/20214, originário do executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a promover 

leilão para alienar veículos e sucatas consideradas inservíveis, de propriedade do Município de 

Colares e dá outras providências e Parecer das Comissões de Justiça e Redação de Leis e 



Comissão de Terras, Agricultura e meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, sobre o projeto de 

Lei N° 008/2021, origem Executivo Municipal, que Dispõe sobre a Autorização para o Poder 

Executivo Doar um bem Imóvel destinado à Policia Militar do Estado do Pará. Nada  mais a tratar 

o  Presidente encerrou a presente sessão convocando os Edis para a sessão Extraordinária que 

ocorrerá no doía seis de outubro de dois mil e vinte e um, hora Regimental. 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 01  de outubro                                                                                                                                                                                                                                                     

de 2021. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


