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Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de 

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

da Câmara Municipal de Colares,  denominado PROFESSOR RAIMUNDO SEBASTIÃO ARANHA 

DE OLIVEIRA, Plenário IMAR PALHETA, sito á Rua Dr. Justo Chermont, S/N, reuniram-se em 

caráter Ordinário  os Membros do Poder Legislativo, a hora Regimental, 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; JOSÉ NILDO DA SILVA GURJÃO-PSDB; LILIANNY 

RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB; RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO–PDT e 

ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB. Ausente o Legislador MARCOS JORGE 

SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC, que justificou sua ausência. Constatando haver quórum o 

Presidente rogando a Deus e a virgem do Rosário declarou aberta a presente sessão. A leitura 

Bíblica realizada pela segunda Secretária foi o Salmo 91. Foram lidas, discutidas, votadas e 

aprovadas por unanimidade as ATAS: Ata da Sessão Solene em homenagem aos Músicos do 

Município de Colares; Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária; Ata da Vigésima Quarta 

Sessão Ordinária; Ata da Sessão Solene em Homenagem a Nossa Senhora do Rosário; Ata da 

Quarta Sessão Extraordinária; Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária e Ata da Sessão Solene 

de Encerramento dos Trabalhos Legislativos referente ao Primeiro período. Leu-se os Expedientes: 

OF: N° 002/2022, Diretor Presidente da Coop. Recicron; OF: N° 017/2022 - Coordenadora do 

Conselho Tutelar. Of: N° 005/2022 – Procurador Geral do Município, trazendo em anexo o 

Projeto de Lei N° 001/2022, originário do Executivo Municipal, que trata de Legitimar tais 

incentivos como 14° salario aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)  e Agentes Comunitários 

de Combate a Endemias (ACE), e OF: N° 001/2022, da Representante do Comitê de Salva 

Guarda, solicitando a tribuna livre no dia 18/03/2022, para expor o Projeto “Carimbó é Cultura, 

Raiz do Povo Colarense”, uma ação do Plano de Salva Guarda do estado. O Presidente da Casa, 

repassou ás mãos do Presidente da Comissão de Justiça e Redação de Leis o Projeto de lei acima 

mencionado; de origem do Executivo Municipal, para analise e posterior  Parecer. Após acirradas 

discussões por parte dos Parlamentares o citado Projeto, segundo o Presidente da Comissão, 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ____________ de 2022. 

 

___________________________________ 

Presidente  



entraria em pauta na próxima sessão para discussão e posterior aprovação do Parecer há respeito 

da matéria, haja visto que precisava ser analisado pelos membros da Comissão e Assessoria 

Jurídica da Casa. O que foi acatado pelos presentes. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente 

do Legislativo, convidou a Sra. Aleci Maura Moraes da Silva, para assomar  Tribuna da casa 

conforme solicitada. A qual pediu de viva voz o apoio dos Parlamentares para a Implementação do 

Plano de salva Guarda do carimbo, Recursos Financeiros para o grupo, realização de oficinas, 

cursos e Festival do carimbo no Município de Colares, haja visto que no Estado desde dois mil e 

dez, já celebra no dia três de novembro como o “Dia Estadual do carimbo”, criado através da Lei 

N° 7.457/10. Cujo objetivo também seria implantar o Plano de Salva Guarda do Carimbó na 

Secretaria Municipal de Cultura; Dispor de recursos financeiros de pelo menos um salario mínimo 

mensal para a manutenção de grupos de carimbó no Município; aprovar junto a Câmara 

Municipal o dia 03 de julho como o Dia Municipal de Carimbó e contratar os grupos para 

participarem de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, viabilizando transportes e 

remuneração justa e igualitária para as equipes carimbozeiras. Mediante a explanação os Edis se 

prontificarem em estudar a possibilidade de elaborarem o projeto da qual havia solicitado. Deram 

seu apoio ao projeto e colocaram-se a disposição para qualquer eventualidade. O Presidente 

agradeceu a presença da Sra. Representante, e colocou-se a sua disposição como apoiador do 

Projeto mencionado. A Ara. Aleci Maura, agradeceu aos parlamentares, garantindo que todos 

eram bem vindos a serem parceiros do Projeto em apreço. Na Hora do Grande Expediente, 

assomando a tribuna da Casa o Vereador Renato Junior, pediu o envio de oficio ao Secretário 

Municipal de Licitação para que enviasse ao gabinete deste Parlamentar relação de todos os 

contratos das empresas que estavam prestando serviços no  Município de Colares, pois ainda não 

visível nenhum resultado, porque os ramais estavam dificultosos aos usuários, principalmente o da 

Comunidade de Tauá Pará que estava em péssimas condições de trafegabilidade. Pedindo de viva 

voz a Secretaria de Infraestrutura que pudesse estar averiguando essas situações. Falou ainda que 

já se faziam 05 meses que não estavam sendo realizado o exame de hemograma na UMS. Dessa 

feita iria convidar o Sr. Marcelo para vir neste Poder prestar esclarecimentos com relação ao 

aparelho de hemograma, reforçando o que foi falado pelos edis José Nildo e Rômulo Robson. 

Solicitou ao Presidente da Casa que convocasse o Vice-Prefeito para vir neste Legislativo prestar 

esclarecimentos no que tange suas lives nas redes sociais e que também apresentasse pioras do que 

havia falado, porque segundo ele, tinha em sem poder, haja visto que o Ministério Público tinha 

também conhecimento de toda situação. Quis saber o porque da empresa ainda não ter executado o 

serviço da ponte de Santo Antônio de Colares, porque sabia-se que haverá uma Licitação no valor 

de quatrocentos mil para a citada obra que também o Deputado federal Beto Faro havia anunciado 



mais recurso para a realização da mesma. Assim como mais asfalto para a Cidade, portanto tinha 

que ajudar mesmo pois o Município precisava. Quis saber onde estava sendo aplicado o recurso 

destinados á Saúde através do deputado Federal Eder Mauro no dia quinze de outubro, pois 

observa-se que a Saúde estava necessitando de médicos, medicamentos, aparelho de hemograma e 

aparelho de ultrassonografia. Portanto que fosse mostrado esse contrato porque o povo estava 

cobrando. Da tribuna da Casa o Vereador Roberto Junior, afiançou que o ramal da Comunidade 

de Mae Rita estava praticamente intrafegável, pois havia aberto uma vala no meio da estrada 

impedindo o direito de ir e vir dos moradores. Também como a Escola Municipal que estava 

impossibilitada de qualquer atividade, haja visto que a tubulação a fossa estava toda quebrada, 

telhado tomado por cupins e falta de água estava péssima, assim como o ramal da Comunidade de 

Tauapará, que o Presidente da Casa estava fazendo visita e pode constatar que estava intrafegável. 

Esperando de fato que algo fosse feito emergencialmente, porque tinha siso um pedido dos 

moradores e esperava de fato que a Prefeita pudesse estar mandando fazer esse serviço , porque  

cratera no ramal estava a céu aberto bem em frente a igreja o que poderia causar certos acidentes 

até mesmo com grandes proporções. Ao concluir disse que com esforço da Localidade e deste 

Legislador a ponte da vicinal de Mocajatuba á Maracajó brevemente seria entregue, pois esperar 

pelo Executivo nada seria feito. Pedindo a Secretária de Infraestrutura que pudesse estar 

mandando fazer a terraplenagem no citado ramal. Assomando a tribuna da Casa o Vereador José 

Nildo, concordou com a fala do seu par com relação as más condições da Escola Municipal, porem 

quase todas s escolas estavam danificadas, até porque em Mae Rita e Guajará as aulas ainda não 

havia sido retomadas, porque o forro estava caindo e a estrutura em si estava comprometida. E 

como não bastasse já tinham ido cinco vezes no local e nada fizeram, sendo que a Comunidade já 

havia se reunido juntamente com este Parlamentar e Prefeita Municipal para verem se resolviam a 

situação da Escola que estava com péssimas condições, mas nada resolvido. Destacando que os 

alunos da Escola Estadual Barão de Guajará estavam no salão paroquial. Rogando a Prefeita que 

olhasse com bastante carinho para essas situações. Assegurou que a visita ao posto da Localidade 

de Guajará se fazia necessário ao corpo técnico, pois a máquina de esterelização havia pegado 

fogo por conta da fiação e na Localidade haviam pacientes que precisavam de curativos todos os 

dias e sem orçamento dificultava sua ida para outra Localidade, porque teria que pagar 

transporte. Garantindo que a Saúde estava pedindo socorro, porque nada tinha, principalmente o 

aparelho de hemograma e ultrassonografia, mesmo tendo saída a verba nada tinha feito e como 

não bastasse ainda queriam retirar a cadeira odontológica da Localidade de Guajará para 

colocarem na ESF de Maracajó. Pediu a Secretaria de Infraestrutura para que tomasse 

providencias com relação ao ramal, de Juçarateua à Guajará, pois as proximidades da vila união 



que já estava quase que intrafegável, até porque a Comunidade de Tauápará já estava pedindo 

socorro e os moradores quase impedidos de se deslocarem, sendo que todos esse trabalho seria 

bastante intenso, para que não ocorressem igualmente ao ano passado. Com a palavra da tribuna 

da Casa a Vereadora Lilianny Rodrigues, parabenizou a sua par Alcinara Martins ao se reportar 

que voltava aos trabalhos com intuito de entretenimento ao bem do Município, buscando o que 

fosse de melhor para seu desenvolvimento. Repudiou a live da Prefeita quando falou que iria 

devolver uma emenda. Até porque para irem em busca desses recursos tem um custo, pois a 

Câmara não bancava esse deslocamento. Portanto havia sido muito infantil a Saúde do município 

estava pedindo socorro. Dando como exemplos pessoas que necessitavam de exames em vários 

especialidades e nada faziam em prol desses necessitados, até mesmo com pacientes em cadeira de 

rodas e que necessitava de uma ressonância por não ter condições de pagar e havia recursos na 

conta da Secretaria de saúde. Rogando aos seus pares que fossem fiscais do povo, porque também 

já estava saindo uma verba destinada para a agricultura, do contrário iria gerar um questão 

partidária, porque finanças quem administrava era a gestão. Dessa feita teria que voltar a 

credibilidade e que a Gestora não devolvesse essa verba. Falou ainda que esta Legisladora estava 

cumprindo com o seu papel, principalmente no assistencialismo porque caso de não se esperava e 

já estava atuando há doze anos neste particular. Sentindo-se até tolhida de suas funções por conta 

dessas situações que estavam deixando há desejar. Por questão de ordem o Vereador José Nildo, 

afiançou que a Prefeita que iria devolver a verba, somente porque eram oposições, porem iam em 

busca de recursos para a saúde e não via isso como oposição, porque estavam ajudando a gestão 

por ser ordenadora de despesas. Solicitando que fosse aplicada essa verba. Assomando a tribuna 

da Casa o Vereador Daniel Lobato, pediu a Convocação da Secretária Municipal de 

Infraestrutura, para que viesse no Legislativo Municipal prestar esclarecimentos o que estava 

ocorrendo com a recuperação dos ramais e vicinais, pois na Comunidade de Tauapará á situação 

estava péssima concernente a reforma dos postos de Saúde, havia sido informado. Até porque as 

emendas que existiam não eram destinadas para a compra e sim somente para aluguel, convocou 

os Membros da Comissão de Saúde para fazerem o relatório dos postos visitados, porque ai invés 

de só falar, tem também que fiscalizar. Requereu verbalmente que retomasse as sessões Itinerantes, 

pois era Lei e deveria ser cumprida. O qual foi aprovado por unanimidade. Repudiou também a 

fala sobre a emenda que seria devolvida, pois deveriam serem unanimes em um só objetivo, até 

porque até já havia falado para a Secretaria de saúde que desconhecia a ACS do seu bairro. Falou 

aos ACS e ACE que o Projeto da categoria seria aprovado. Parabenizou a Prefeita pela ajuda 

através do governo Municipal. Por questão de ordem o Vereador Renato Junior, disse ser por 

esses motivos que pedia os relatórios, se disponibilizando em acompanhar a Comissão de Saúde 



nessas fiscalizações, por querer que as coisas acontecessem, pois nos postos faltava organização 

da equipe da Saúde porque remédios no almoxarifado da saúde existia. Passados os trabalhos para 

a Primeira Parte da Ordem do Dia, da tribuna da Casa a Vereadora Alcinara Martins, afiançou 

que acreditava que nenhum Parlamentar havia parado nesse recesso, pois assistencialismo era 

inevitável e estava também nessa linha direta. Falando que Emendas especificas quase todas as 

questões que conseguiram esbarraram nessa situação. Assegurando que também já havia ouvido o 

áudio da parte, porém iria esperar porque algum politico que passaram desacreditados deixaram 

seus legados. Asseverou dizendo que o problema do pagamento da travessia da balsa estava 

ferindo o direito de ir e vir das pessoas, situação esta que já se alastrava por muito tempo. 

Portanto tinha trabalhado nesse Projeto, sendo concessão do Estado e deveria mudar, porque 

quem decidia era tão somente o governador do Estado. Sendo de parecer desde o inicio da gestão 

que fosse feito um passe único aos moradores da ilha que tivessem veículos. No entanto acreditava 

que a tão sonhada ponte sobre o rio Guajará Mirín iria sair, pois havia data para inicio, mas não 

saberiam o termino. Com relação ao Projeto dos ACS e ACE, deveria ter o parecer Jurídico para 

posterior aprovação. No que tange do recurso através de emendas Parlamentares, para tal não 

existia oposição e cada e não deveria recuar  e nem se acovarda, mas que iria assistir a live para 

melhores esclarecimentos. Agradeceu o Secretário de Planejamento Felipe Barata, por ter feito o 

calendário do Esporte, pois tinha que ter toda uma logística, porque a Liga Esportiva só tinha 

como finalidade os times Federados para campeonatos internos. Ao concluir falou que participava 

do Projeto do Hemocentro, que tinha como objetivo mobilizar e reproduzir  sentimentos, fazendo 

seu apelo aos doadores, porque doar sangue era um gesto de amor ao próximo. O Vereador 

Rômulo Robson, da tribuna da Casa, pediu o envio de oficio a Secretária de Infraestrutura para 

que estivesse fazendo a roçagem, limpeza das ruas e travessas e manutenção da Iluminação 

Pública da Comunidade de Itabocal. Oficio ao setor de Iluminação Publica que fizesse a reposição 

de 20 (vinte) pontos de luminárias no bairro bacuri e colocasse um refletor em frente a residência 

do Sr. Conhecido como Duduzinho, para que desse segurança aos moradores na pratica de 

pescaria ao pegar sua canoa ou barco. Requereu verbalmente a Gestora Municipal através da 

Secretaria de Infraestrutura que pudesse estar mandando fazer uma lombada na rua carneiro de 

Mendonça no perímetro da residência da Sra. Mita e Sr. Odorico, como forma de prevenção. O 

qual foi aprovado por unanimidade. Falou aos presentes que a gestão seria chamada através dos 

órgãos competentes para reativar o novo processo de conclusão da Escola Estadual Luciola Brasil. 

Sendo que a Escola Barão de Guajará, também já estaria em análise, sendo que já havia 

reformado a Escola Municipal de Ariri. Quanto as emendas, elas eram emendas de custeio, eu não 

poderia comprar equipamentos e sim alugar e fazer reformas. Sendo que tem o dinheiro em caixa e 



havia ficado definido que seria destinado para reformar os postos de Saúde da zona do meio, por 

serem problemas graves da gestão passada por ter feito mal feito. Quanto aos medicamentos, o 

almoxarifado estava cheio e os postos poderiam fazerem suas demandas. Pediu através de oficio 

om extrato bancário da emenda dos seiscentos mil reais para a recuperação dos ramais, para uma 

posterior providencia e responsabilidade. Teceu comentários há respeito do relatório da Comissão 

de Saúde que ainda não tinha tido acesso, no entanto parabenizou os Parlamentares Daniel Lobo e 

José Nildo pela visita aos postos. Disse que fazia parte do conselho de Educação e cabe aos alunos 

dignidade e não haveria possibilidades do retorno presencial, por questão de ordem o Vereador 

José Nildo, falou que as voltas as aulas na Escola Estadual Barão de Guajará, em uma reunião 

haviam retirado as responsabilidades deles, e colocado na Coordenadora da Escola. Dessa feita 

teriam marcado uma reunião para tratarem desse assunto. Retomando a fala o Vereador Rômulo 

Robson, afiançou que estava se referindo a Escola Municipal Donatila Barriga que não iria ter seu 

funcionamento de maneira regular e que os fatos se direcionassem ao conselho Municipal de 

Educação para que em conjunto fizessem essa averiguação. Garantiu que no almoxarifado havia 

bastante medicação e se não era distribuído era tão somente por falta de gestão. Sendo um erro 

porque as responsáveis pelos postos das Localidades tinham que fazer o pedido e a secretaria de 

Saúde fiscalizar para saber de fato a carência. Apelou pra gestão que tal situação não viesse mais 

ocorrer, porque seria um erro imperdoável. Quanto as emendas oriundas ao Município, os 

Deputados ao destinarem deveriam explicar como seria aplicado, porque a gestão se fizer algo 

errado poderia ser punida, pois já vinham destinadas sua forma de aplicação. Falou ainda que o 

recurso para a reforma do hospital estava em fase final, mas somente iria se manifestar após ver o 

feito. Assim como a promessa do governador concernente a ponte, esperando que realmente saísse. 

Pois a emenda para a reforma da Câmara saiu, mais depois de muitas andanças. Disse ainda aos 

presentes que iria fazer um curso para fabricação de Bloquetes para algumas ruas serem 

beneficiadas. Em aparte a Vereadora Lilianny Rodrigues, falou que não concordava com certas 

atitudes, pois quem trabalhava na gestão passada não poderia trabalhar na atua. Porque a gestora 

tinha colocado uma pessoa para trabalharem e o grupo não havia aceitado. Porem tinha sido 

muito louvável essa nova decisão. Retomando a fala o Vereador Rômulo Robson, assegurou que 

isso era perseguição política, mas a índole da Prefeita Maria Lucimar não permitia essas 

acepções. Ao concluir disse ainda que as reformas dos postos de Saúde e Escolas Municipais iriam 

sair, mas que carecia dos tramites legais e adequações para o retorno das aulas e como 

Parlamentar sempre iria fiscalizar e pelo certo iria sorrir, mas pro errado iria cobrar, porque era 

sabedor que viriam coisas boas para o Município. Repassados os Trabalhos Para segunda parte da 

Ordem do Dia, o Presidente em exercício Romulo Robson, convocou os Edis para a próxima sessão 



que seria Itinerante na Localidade de Maracajó, conforme indicação do Vereador Daniel Lobato e 

acatado por todos os Edis. Nada mais a ser tratado o Presidente encerrou a presente sessão. E 

para constar Eu, _________________________________________ Primeiro Secretário mandei 

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

demais vereadores presentes. 

 

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Colares/PA, em 18 de fevereiro de 2022. 


