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Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 

Colares, Estado do Pará, no prédio da Câmara Municipal de Colares, denominado 

PROFESSOR RAIMUNDO SEBASTIÃO ARANHA DE OLIVEIRA, Plenário IMAR 

PALHETA, sito à Rua Dr. Justo Chermont, S/N, reuniram-se em caráter ordinário os 

Membros do Poder Legislativo, a hora regimental sob a presidência da vereadora, 

KÁTIA REGINA SOARES BARATA-PSDB substituta, secretariado pelos Edis: 

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA-PT e RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PP. 

Substituto. Procedida á chamada habitual marcaram presença os parlamentares: 

MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSB; RÔMULO ROBSON OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA-PSDB; VALMIN CORRÊA DA TRINDADE-PP e WLADIMIR 

CONCEIÇÃO COSTA-MDB. Ausentes os Parlamentares: EDSON VIEIRA REBELO-

PSB- apresentou atestado Médico no período de 28/05/2019 à 06/06/2019 justificando 

sua ausência e NILMAR GAMA MIRANDA –PR  Constatando haver quórum na 

segunda chamada a Presidenta em exercício, rogando à Deus e a Virgem do Rosário, 

declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pelo segundo Secretário 

substituto e interpretada pelos Vereadores Rômulo Robson e Wladimir Conceição foi o 

Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 15 versículos de 12 á 17. Convém registrar que as 

Atas das octogésimas sétima e octogésima oitava sessões ordinárias foram retiradas da 

pauta para serem submetidas á discussão e aprovação na próxima sessão. Ainda foi 

submetida em discussão a Ata da octogésima segunda sessão ordinária, que havia sido 

retirada pela Presidência para correção no pronunciamento do Vereador Wladimir 

Conceição, há pedido do Vereador Renato Junior, que fosse acrescentado no 

pronunciamento do Vereador Wladimir Conceição a frase; “ e registrado no Tribunal 

de Contas do Município, desde o dia 02 (dois) de janeiro de dois mil e dezenove”.    

Discutido a matéria o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO manifestou-se contrário a 

aprovação da mesma porque não iria mudar a sua fala já constante na ATA. O 

Vereador RÔMULO ROBSON, assegurou que segundo consulta com um Assessor 

Jurídico da Casa na Sessão anterior referente a correção da fala do Vereador, seria 

opcional. Portanto a Plenária era quem decidia; pedindo á Presidenta da Casa que 

consultasse a Plenária. A Vereadora KÁTIA REGINA, garantiu não concordar com 

muitas coisas e que devesse haver respeito, porque na hora da fala fica o registro e no 

momento da discussão da ATA qualquer um poderia pedir a correção, porque tudo era 

registrado. Mediante ao ocorrido, colocou para a Plenária. O Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, disse que se a palavra do Assessor Jurídico era opcional, as Leis não 

tinham validade, até porque não tinha pedido para mudar e nem colocar nada no seu 

pronunciamento, até porque a funcionaria não havia feito na primeira e agora consta 

na segunda?. O Parlamentar RÔMULO ROBSON, pediu novamente que fosse colocado 
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para a Plenária a decisão. A titulo de esclarecimento o Vereador ELIONAE ALMEIDA, 

afiançou que os Edis se atentassem que encontrava-se em discussão a ATA e não o 

pronunciamento do Vereador Wladimir Conceição. O Edil VALMIN TRINDADE, 

garantiu que no seu entendimento a ATA sem a correção não poderia ser aprovada, até 

porque se o Vereador Renato Junior estava pedindo era porque o pronunciamento do 

Legislador Wladimir Conceição estava incorreto. Obtendo a informação do seu par 

Rômulo Robson que a correção já havia sido feita, o Vereador Valmin Trindade 

concordou com a aprovação da ATA. O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO falou 

novamente que não tinha corrigido nada, porque se fosse colocado a Plenária a 

Presidenta em exercício seria responsável por todos os trâmites na Casa e que na 

próxima Sessão iria consultar o Assessor Jurídico da Casa que deveria estar presente 

nessa Sessão e não havia comparecido. E se assim a Plenária aprovasse, iria procurar 

seus direitos. Ao encerrar a discussão, a Presidenta em exercício colocou em votação a 

presente ATA, que obteve sua aprovação com o seguinte resultado 06 (seis) votos “SIM” 

e 01 (UM) contra por parte do Vereador Wladimir Conceição. Foram lidos os seguintes 

expedientes: Atestado Médico, em nome do Vereador Presidente Edson Vieira; OF: N° 

295/2019- Secretário Municipal de Administração; Parecer final da Prestação de 

Contas dos Recursos da Educação, referente ao ano de dois mil e dezessete e OF: N° 

001/2019- GAB UFRA/NAC, Núcleo Acadêmico da UFRA. Na HORA DO GRANDE 

EXPEDIENTE, assomou a tribuna da casa o Vereador MARCOS JORGE, deu a 

conhecer aos seus pares o envio de oficio ao Prefeito Municipal e secretário de 

Infraestrutura, onde pedia ações para a Localidade de Maracajó em decorrência dos 

festejos do círio do Divino espirito Santo no mês de Julho. Falou ainda sobre a visita do 

Conselheiro do TCM, Sebastião Lavareda, que no momento destacou que o Prefeito 

Camarão era um dos melhores da região do salgado, fato este que muito orgulha este 

Parlamentar, por fazer parte dessa gestão transparente e responsável. Falou ainda de 

sua felicidade em estar participando da visita do Secretário de Obras Públicas do 

Estado, na presença também do Vereador Rômulo Robson, Prefeito Camarão e outros, 

na obra da orla da praia. Obra esta que segundo o Secretário acima mencionado terá 

aos turistas, mesmo a contra gosto de pessoas que queriam atrapalhar. No entanto com 

fé e luta tudo seria concluído á bem do desenvolvimento do Município. Parabenizou o 

Prefeito, Secretário Municipal de Administração e Secretário Municipal de Finanças, 

Fábio Oliveira. Pois muita eficiência os vencimentos dos Servidores estavam 

conseguindo pagarem a folha do funcionalismo Público Municipal. Da tribuna da 

Casa. O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, afiançou que não estavam respeitando o 

Regimento Interno da Casa, assim como muitas Leis que por falta de incompetência do 

Advogado e Prefeito não estavam tendo serventia. Até por a Lei dos Moto taxistas havia 

sido sancionada pelo ex-Prefeito Ivanito Gonçalves, e o advogado da Prefeitura fala que 

não tinha mais validade, atitude esta de desrespeito com o Povo. Até porque o Dr. 

Rômulo Rodrigues Barbosa, desde o manifesto na PA 238 próximo a entrada do 

Jenipauba da Laura, demostrou que não respeita as pessoas, igualmente estava fazendo 

com os Moto taxistas. Dessa feita pediu a Presidenta em exercício que enviasse oficio ao 

Dr. Rômulo Barbosa, para que encaminhasse ao gabinete deste Legislador, documentos 

comprovando suas funções e principalmente o seu registro na OAB/PA. Até porque não 

concordava com a atitude do mesmo perante aos Moto taxistas, porque eram pais de 

família que necessitavam ganharem seus sustentos e como não bastasse ainda tinha 



advogado querendo atrapalhar o desenvolvimento da classe. Dando seu apoio para toda 

categoria, porque ao contrário do Prefeito que deveria contribuir, este Legislador irá 

juntar-se aos mesmos para buscarem seus direitos. Oferecendo serviços Jurídicos do 

Escritório do Dr. Kenedy que mesmo ainda não tem OAB, como falam,  já demostra ser 

amigo e parceiro em tudo que houver. Falou novamente com relação aos ramais que 

estavam intrafegáveis e que também nunca haviam ficado nessa situação, e por 

consequência dessa precariedade o carro papa-lixo está parado com problemas 

mecânicos no motor, pois ao ir para a zona rural deve ter forçado demais e agora a 

situação da coleta do lixo está um problema. Mediante ao exposto, pediu a Presidenta 

em exercício que enviasse nota de repudio a administração por ter permitido que o carro 

arrecadador do lixo fosse para o meio rural enfrentando as péssimas condições dos 

ramais. Falando ainda que já havia denunciando que o mesmo estava transportando 

madeira no período noturno do ramal do Aracê e Ururi. Sugeriu que pudessem estar 

contratando uma oficina de mecânicos que prestassem serviços com eficiência para a 

Prefeitura, porque os maquinários estavam igual a central de Ar da Câmara, concertava 

num dia e no outro não prestava. Afiançou que não brincava de ser Vereador, e estava 

para defender o Povo no que fosse necessário. Garantiu que não havia concordado com 

a alteração e correção da ATA que havia sido aprovada. Foi solidário aos moradores do 

bairro Jangolandia, pois já estava sabendo que iriam fazer outro fechamento na PA 238 

e se de fato viesse ocorrer, este Edil estaria lá, porque as promessas não haviam sido 

cumpridas, principalmente as caneletas que já deveriam estar prontas. Tecendo 

comentários no que tange a invasão da feira do agricultor, que deveria estar em pleno 

funcionamento, mas a administração somente investia em pessoas que somente 

beneficiavam seu grupo. Assegurou que tinha até medo de colocarem recursos para 

contribuírem aquilo na praia, que torceu para que as marés altas derrubasse, o que não 

ocorreu. No entanto agora apareciam com parcerias para voltarem e finalizarem a 

porcaria que estava sendo feita. Disse ter ficado feliz em saber que toda a programação 

do mês de julho seria na praia, apenas estranhando que antes falavam que não havia 

espaço e agora que não existe mais o espaço de fato vão fazer. Destacou que a maioria 

dos Vereadores não aparecia na Câmara por terem preguiça. Pediu que fosse 

oficializada a Secretária Municipal de Educação, para que possa justificar a situação da 

escassez da merenda Escolar, principalmente na Escola Municipal Balãozinho 

Vermelho, pois segundo informações a nutricionista havia falado em uma escola que 

um quarto de frango dava pra fazer sopa pra uns cem alunos, e este Edil discorda dessa 

tamanha discrepância. Ao concluir afiançou que alguns fatos ocorridos no Legislativo 

desconfiava de alguns Vereadores, porque a parte funcional era bastante eficiente. Da 

tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, disse que se não esteve presente na 

sessão de sexta feira passada que seria na Localidade de Guajará, não tinha sido por 

preguiça e sim por interesse do Município, porque estava na Prodepa reivindicando 

mais um ponto de internet do Navega Pará, que iria beneficiar a Orla, Escolas 

Municipais Balãozinho Vermelho e Noêmia Maria de Sousa e Sousa. Assim como 

esteve conversando com o secretário de Obras do Estado, em preocupação com o 

Município, porque não poderia fechar os porque era sabedor da situação dos ramais. 

Dessa feita, destacou a presença do Dr. Ruy Cabral – Secretário de Obras do Estado, 

que esteve no Município na presença do Procurador do Município, Prefeito Municipal. 

Este Legislador, Secretária de Meio Ambiente e outros, visitando a obra da praia, onde 



no momento foi reafirmado o convênio para darem continuidade nas obras na orla da 

praia. Falou ainda que todo o transtorno que estava ocorrendo com o transporte 

Escolar, era tão somente por ainda não ter sido liberado o convênio por parte da 

SEDUC e não por falta de prestações de contas como estava sendo comentado por 

terceiros. Até porque a maioria dos alunos transportados seria da rede Estadual. 

Mediante ao ocorrido que o Assessor do PR, estavam na SEDUC pedindo a liberação do 

recurso porque já havia o empenho. Assim como estavam também buscando através de 

parcerias para trazerem ao Município uma patrulha mecanizada e combustível para a 

recuperação dos ramais. Em aparte o Vereador Elionae Almeida, quis saber do seu par 

se já haviam assinado o convenio do ano de dois mil e dezenove. Retomando a fala, o 

Vereador respondeu ao seu par que o convenio já havia sido assinado. Deu a conhecer 

aos seus pares que iriam ter uma conversa com a base Governista para darem 

prosseguimento ás articulações, que iriam além do contato com o Vice-Governador. 

Convidou os moto taxistas para participarem de uma reunião que seria realizada no 

prédio do Legislativo Municipal com a presença do Deputado Fábio Freitas, buscando 

benefícios, independente de quem tem pequeno para contribuir com todos. Pediu mais 

respeito aos Vereadores, porque todos eram representantes do Povo e do Município de 

Colares como um todo. Em aparte o Vereador Wladimir Conceição, garantiu que em 

conversa com o Sr. Leôncio, obteve a informação que desde o dia vinte e nove de maio o 

recurso para o transporte Escolar. Falou ainda que ao reporta-se a palavra “preguiça” 

era por questão da falta de quórum nas sessões. Retomando a fala o Edil Rômulo 

Robson, disse que estava indo junto com o prefeito em busca de soluções há diversos 

problemas que estavam assolando o Município, principalmente na questão da 

Segurança Pública e Agricultura Familiar, pois precisavam criar um novo passo na 

Agricultura, no que tangem mudas diversas e criações de peixes. Dessa feita estavam 

fazendo acontecer, porque precisavam dar soluções para as lombadas que eram 

pertinentes ainda na área da Saúde e Segurança Pública. Por questão de ordem o 

Vereador Wladimir Conceição, informou aos presentes que o secretário Adjunto da 

SEDUC, havia confirmado que o repasse do convenio do transporte Escolar já tinha 

saído desde o dia vinte e quatro de maio. Assomando a tribuna da Casa o Vereador 

VALMIN TRINDADE, solicitou da presidenta em exercício que enviasse oficio ao 

executivo, a pedido deste parlamentar, para que pudesse estar mandando fazer um 

pacote serviços na localidade de Fazenda, antecedendo o veraneio, tais como: 

iluminação Pública nas ruas e travessas, especialmente na Rua Raul Monteiro Ferreira 

que está totalmente ás escuras, pinturas dos postes e roçagem e capinagem das ruas e 

travessas. Oficializasse também o gerente da empresa de transporte de passageiros 

Monte Hebron, pra que viesse neste Poder dar esclarecimento o que realmente a 

empresa estava oferecendo ao município, porque os passageiros estão pegando o ônibus 

no meio da rua. Em aparte o Vereador Elionae Almeida, disse que já havia feito ao 

assessor Jurídico da Casa que oferecesse denuncia ao Ministério Público, porque o 

proprietário ou responsáveis da citada empresa ignoravam qualquer pedido deste Poder, 

não respeitavam ninguém, principalmente aos idosos e não oferecem um serviço de 

qualidade. Retomando a fala o Vereador Valmin Trindade, direcionou a fala ao 

Vereador Wladimir Conceição, falando-lhe que não adiantava de forma nenhuma jogar 

o nome dos Parlamentares em cheque porque já estava achando que o mesmo 

desconhecia as Leis Vigentes no Município, Leis Federal, Estadual e Lei Orgânica 



Municipal, pedindo-lhe que permanecesse no seu lugar de acento para ouvir a fala deste 

Edil que vós falava. O que não foi acatado pelo Vereador Wladimir que se retirou da 

Plenária. Dando prosseguimento no seu pronunciamento o Legislador Valmin 

Trindade, pediu mais respeito com seus pares, pois era também um homem Público e 

não poderia se intitular o dono da razão, até porque este parlamentar jamais iria lhe 

desacatar porque aprendeu respeitar um dos Legisladores. Dessa feita não iria admitir, 

que quem havia começado ontem na Política agisse de tal forma. Até porque que 

continuasse fazendo sua oposição há administração. Porque a sua não era e nunca 

seria pessoal. Por questão de ordem o Vereador Wladimir Conceição, como réplica disse 

ao seu par que tinha respeitado pela sue experiência, mas se a carapuça lhe havia 

servido, até porque era novo na Politica mais não tinha o rabo preso com ninguém. Pois 

quando diz que desculpa é porque quando este Legislador não estava na rua, estava do 

lado do Povo e não esquentando a bunda. Todavia pensava que a defesa era do Líder de 

governo, mas que devesse ir trabalhar e não fica passeando. Em contra partida, o 

Vereador Valmin Trindade, falou que não queria polemizar e sim ver outras coisas, 

porque não adiantava e em outra oportunidade sentaria em uma mesa de dialogo, 

porque jamais iria jogar contra o Povo. Passados os trabalhos para a PRIMEIRA 

PARTE DA ORDEM DO DIA, assomou a Tribuna da Casa o Vereador RENATO 

JUNIOR, deu a conhecer suas ações em prol ao Município, dentre as quais, já havia 

chegado através de uma Emenda Parlamentar do ex-Deputado Beto Salame mais uma 

ambulância em prol a Saúde Municipal, agradecendo-o pelo feito, porque o Povo tinha 

o eleito para isso. Argumentou que esteve acompanhando o manifesto dos moradores do 

bairro Jangolândia, porque muitas vezes tinha encaminhado ofícios fazendo executar. 

Dessa feita, pediu a Presidenta em exercício que enviasse oficio do Executivo 

Municipal, para que fizesse um Projeto de drenagem no bairro Jangolândia e 

encaminhasse ao gabinete deste Parlamentar, para ver se conseguiria uma Emenda 

Parlamentar. Até porque o governo já havia assinado para as vicinais, mas precisava 

para os bairros, Jangolândia, Maranhense e que fosse estendido ao ramal do Pacatuba, 

porque existem vários moradores que precisavam dos seus direitos de ir e vir. 

Oficializasse também o Gestor Municipal para que mandasse fazer a limpeza das ruas e 

travessas e iluminação pública da Comunidade de Itajurá, Aracê, Ururi e Jenipauba da 

Laura, serviço esse de qualidade em prol aos moradores. Rogou aos seus pares 

empenhos para que buscassem benefícios ao Município. Até porque com a vinda do 

Governador muitas coisas haviam sido direcionadas, porque as necessidades eram 

muitas. Direcionando a fala ao Vereador Wladimir Conceição, disse-lhe que não 

julgava ninguém, apenas pedia que as coisas acontecessem ao bem do Município, 

porque hoje era um Parlamentar e no amanhã não saberia. Assomando a tribuna da 

casa o Vereador ELIONAE ALMEIDA, comentou que sentia-se entristecido com certas 

situações que estavam ocorrendo no Legislativo Municipal. Portanto deveriam correrem 

atrás de benefícios ao Povo, porque bate boca não iria resolver nada. Teceu comentários 

referente ao campeonato de futebol de campo que estava ocorrendo no Município, 

pedindo dentre as possibilidades dos Parlamentares contribuição pra a realização do 

feito. Perguntou ao Edil Wladimir Conceição, qual a resposta de fato havia sido dada 

através do Procurador do Município aos Moto taxistas?, porque que de fato ele estava 

questionando haja vista que Lei sancionada era para ser cumprida. Obteve como 

resposta que a categoria estava buscando se organizar se legalizar, porém o Dr. Rômulo 



Barbosa disse-lhes que tinham que fazerem outro Projeto para poder se tornar válido. 

Esquecendo que havia uma Lei sancionada e deixando a classe seu apoio, orientação 

totalmente errada. Também em aparte o Vereador Marcos Jorge informou que segundo 

informações da Administração Municipal, o Projeto que tinha chegado na Prefeitura 

não tinha sido sancionado. Dessa feita já estavam tomando medidas para que fosse 

legalizada. Retomando a palavra o Vereador Elionae Almeida, deu seu apoio a classe 

dos moto taxista, no que tiver ao seu alcance para que fosse legalizada, porque a Lei era 

para ser cumprida. Afiançou que estava sendo preocupante a situação da coleta do lixo, 

pois segundo denuncias o motorista do transporte coletor não estava adentrando até o 

local de origem, despejando o lixo nas margens da estrada que dava acesso ao lixão. 

Mediante ao ocorrido, pediu que fosse enviado oficio a Secretária de Meio Ambiente 

para que informasse em que situação estava a fiscalização do lixo acima mencionado. 

Até porque já existia uma perspectiva através do Senador Paulo Rocha, concernente ao 

consorcio entre as Cidades de Colares, Vigia de Nazaré e Santo Antônio do Tauá para a 

situação do lixo. Disse ainda ter ficado alegre quando a Secretária de Meio ambiente na 

época, Vereadora Kátia Regina havia feito um Projeto com relação a coleta do lixo 

seletivo, o qual iria beneficiar os catadores de todo o Município. Dessa feita quis saber 

qual a real situação do citado Projeto?. Requereu verbalmente ao Gestor Municipal, 

para que estivesse mandando refazer a lombada na PA 238 e sinalizada, logo na entrada 

da Comunidade de Itajurá, (primeira lombada após o porto da balsa). Demostrou sua 

preocupação no que tange ao transporte Escolar, pois nesta semana apenas o ônibus 

amarelinho estavam transportando os alunos, com uma lotação excessiva, onde 

crianças passaram mal, por consequência dos ônibus da empresa terceirizada estarem 

paradas. Entendendo que a partir do momento que foi assinado o convenio, o Município 

tinha o dever de cumprir com suas obrigações, porque se tratava de vidas, 

principalmente de crianças e que mereciam ser zeladas e caso não houvesse resposta 

positivas este Edil iria provocar o Conselho Tutelar e se preciso fosse até a policia, para 

que o episodio não viesse mais ocorrer. Da tribuna da casa a Vereadora Presidenta em 

exercício KÁTIA REGINA, leu um pedido da Sra. Gleice Saraiva, que solicitava dentre 

as possibilidades que os Edis pudessem estar contribuindo com os artesões do Município 

que iriam participarem da feira do artesão na capital do Estado. Garantiu que a 

presença dos moto taxistas haviam lhe chamado atenção, pois a casa era do Povo e a 

Democracia deveria prevalecer, pois deveriam colocar em pratica a Lei e através de 

conversas buscarem os seus direitos. Até porque o Parlamento era conhecedor da 

batalha da classe que lutam para os seus direitos adquiridos. Assegurou dizendo que 

não estava vendo ninguém se manifestar com relação a Segurança Pública, porque na 

medida que não tinha segurança, acabava com o turismo, pois dava a impressão que 

tudo estava perfeito, porque todas estavam quietos, mas que caberia uma explicação das 

policias Civil e Militar para ver o que de fato estava ocorrendo, porque os seres 

humanos eram passiveis de erros. Até porque as pessoas estavam amedrontadas e sem 

deixar no esquecimento que poderia atrapalhar a classe dos moto taxistas e turista, 

porque no Município existiam praias lindas e comercio local que não pode fluir com a 

falta de segurança. Sugerindo que houvesse uma Audiência pública para discutirem 

segurança Pública, ou quis saber se ninguém estava se importando com os fatos. Em 

aparte o Vereador Rômulo Robson, afiançou que o Projeto de criação do Conselho de 

Segurança Pública e Lei do silencio fossem discutidas e aprovadas com brevidade, 



pedido este de sua autoria mais que ainda não havia sido atendido, pois o Conselho iria 

ajudar muito, porque a situação estava calamentosa e com a sua criação a Sociedade 

Civil organizada teria seu representante, assim como o comercio local. Até porque 

existiam situações que somente poderiam ser resolvidas, através do citado conselho. 

Dando como exemplo a situação do bairro Jangolândia, que trocaram as luminárias 

que encontrava-se apagadas e no outro dia tiraram porque estava iluminado o bairro e 

com isso gera a insegurança pública também como sugeriu que buscassem melhorias 

junto ao Secretário de Segurança Pública do Estado, pelo menos para amenizar toda 

essa problemática. Retomando a fala a Vereadora garantiu que não havia salvador da 

pátria, porque todos eram sabedores do que de fato estava ocorrendo em todo o 

Município, portanto a luta era de todos por todos, porque a situação estava muito difícil 

e preocupante. Por questão de ordem o Vereador Elionae Almeida, concordou com seus 

pares, porque não seria que ninguém queria falar, mas havia o receio de amanhecer 

morto. Concordando que tudo deveria ser bem sigiloso perante ao Secretário de 

Segurança Pública, porque quando foi feita uma Audiência Pública para discutir esse 

assunto, a situação deu uma amenizada. No entanto agora havia voltado e o pior de 

tudo, com mortes, porque no bairro Jangolândia imperava a Lei do crime que era 

bastante preocupante. Portanto deveria se tomar atitudes mais sem expor ninguém. Até 

porque deveriam conversarem com o Delegado e Policia Militar para saberem de fato o 

que estava fazendo, pois ninguém saberia até onde tudo isso iria chegar. Pois as vinte 

horas no bairro Jangolândia as pessoas se recolhem em suas residências, porque todos 

temem por suas seguranças, também por questão de ordem o Vereador Wladimir 

Conceição, afiançou que todos reclamavam por segurança, no entanto os prefeitos 

anteriores ajudavam as policias, principalmente a policia Militar, sendo com 

alimentação, na estadia e combustível para a viatura fazer rondas em todo Município e 

na gestão atual esses benefícios foram cortadas, sendo por isso que ao fazerem a 

segurança doa comerciantes Renan e mano a mano ao fecharem os seus comércios, 

recebem para contribuir com o contigente, que também pudesse intermediar neste 

particular pois essa seria a hora, até porque o mesmo estaria neste Município no sábado 

e iriam reunir-se no prédio deste Augusto Poder Legislativo. O Legislador Wladimir 

Conceição, informou aos presentes que neste sábado estaria ocorrendo uma Ação do 

MDB no Município, com participação do médico clinico geral, odontólogos, exames e 

outros. O Vereador Robson Oliveira, informou que já havia caído dois meses do 

convenio da SEDUC e Prefeitura Municipal, no que tange ao transporte escolar, 

acreditando que tudo já seria normalizado com relação ao transporte do alunado. O 

Legislador Renato Junior, pediu que fosse enviado oficio ao DETRAN, para que 

mandasse ao Município sua base móvel, com o intuito de retirar a carteira de 

habilitação. A Vereadora Kátia Regina, Presidenta em exercício, afiançou que a Casa 

Legislativa era de debater, rogando à deus que pudesse dar sabedoria para todos os seus 

pares e toda a nação. Repassados os trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM 

DO DIA, não havendo matéria para ser discutida, a Presidenta encerrou a presente 

sessão, convocando os Edis para a próxima. Para constar eu 

____________________________________ Primeiro Secretário em exercício mandei 

lavrar a presente Ata que após ser lida, discutida, votada e aprovada, vai assinada por 

mim e demais vereadores presentes. 
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