
ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA NA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO PRIMEIRO 

PERÍODO LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 04 DE 

MARÇO DE 2022. 
 

  

Aos quatro dias do mês de março 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 DANIEL LOBATO LOBO-Republicanos-

substituto. 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 e 

RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO–PDT. Ausentes os Edis: ALCINARA MARTINS 

SANTOS DA SILVA SOUSA-PMN e ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB, que 

justificaram suas ausências. Constatando haver quórum o Presidente rogando a Deus e a virgem 

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

em exercício, foi o evangelho de São Mateus capitulo 09 versículos de 14 à 15, com reflexão por 

parte do Vereador Rômulo Robson. Leu-se os expedientes: OF. N° 069/2022 da Secretária 

Municipal de Assistência Social. Na Hora do Grande Expediente o Vereador Renato Junior, pediu 

o envio de oficio a Secretaria de Municipal de meio Ambiente, para que tomasse as devidas 

providencias com o lixão que devido a grande quantidade já estava chegando na PA 238, pois não 

acreditava que a Secretária ainda não tinha visto, pois passava todos os dias pela referida estrada 

e já deveria ter visto a presença de bastante urubus que a qualquer momento poderia causar 

acidentes com grandes proporções .Destacou que o Governo Estadual havia prometido que no final 

de fevereiro iriam dar andamento no processo de Licitação para a construção da ponte sobre o rio 

Guajará Mirín, portanto, sugeriu aos Parlamentares que pudessem se unir e cobrarem o feito, 

porque o mérito todo seria do Movimento “Ponte Já”, (ponte para Colares) e sem esquecer alguns 

Parlamentares que também já haviam ido aos órgãos competentes colher assinaturas de Deputados 

como apoio ao movimento. Falou que na ultima sexta-feira esteve Localidade de Maracajó e pode 

constatar as sérias dificuldades que encontram-se o ESF da família e Escola Municipal. Pois como 

não indiferente a todos estava faltando medicamentos. No entanto no almoxarifado havia 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ____________ de 2022. 

 

___________________________________ 

Presidente  



medicamentos e faltava uma fiscalização por parte da Secretaria de Saúde para suprir as 

necessidades dos postos de saúde, porque hipertensos e diabéticos não poderiam esperar. Em 

aparte o Vereador Marcos Jorge, afiançou que esteve ausente na Localidade de Maracajó, porém 

todas essas reivindicações este Parlamentar já tinha feito, tendo até mesmo feito Requerimento 

aprovado que pedia a construção de mais duas salas de aula para a Escola Municipal Lindalva dos 

Santos e a recuperação da Estratégia da Família, com o voto de todos os Vereadores. Tendo a 

certeza que tão logo a Prefeita iria realizar. Retomando a fala o Vereador Renato Junior, 

assegurou que seria isso que o povo queria, porque na Localidade de Guajará os alunos estavam 

estudando no pátio da Escola, pedindo que a Gestão estivesse olhando com carinho para que as 

coisas acontecessem em toda a zona do meio. Teceu comentários com relação á Lei do Triênio que 

já tinha sido sancionada em outras gestão e segundo relatos, a Prefeita não queria pagar aos 

beneficiados esse direito tão sonhado aos trabalhadores, sendo que a gestora deveria ter 

sensibilidade e executar a Lei. Em aparte o Vereador Marcos Jorge, destacou que o edil falava 

com incerteza que a Prefeita não queria pagar esse direito, tendo a consciência que a mesma não 

se negaria pagar esse direito aos trabalhadores. Exemplificando a questão do ACS e AC, que já 

iriam receberem seus direitos. Retomando a fala o Vereador Renato Junior, assegurou que tais 

benefícios deveriam ser pago o quanto antes aos servidores assegurados pela Lei. O Presidente da 

Casa, Wladimir Conceição, afiançou que a Lei do Triênio existia de fato e direito, porem o 

Executivo tem que ver se existia recursos para se aplicar com responsabilidade. Destacando que os 

edis ao mostrarem os erros, também deveriam mostrar soluções. O Vereador Rômulo Robson, 

afiançou que os Vereadores do segundo mandato eram sabedores que a Lei do Triênio era 

inconstitucional, por ter sido um Projeto de ex-Vereador, sendo que teria ter vindo do Executivo, 

pois o Legislativo não poderia onerar despesas ao Executivo e ao ser vetado, a Câmara quebrou o 

vet. Portanto esse tinha sido o maior problema e as categorias dos acontecimentos. Concordando 

que deveria haver o dialogo para averiguar essas situações. Retomando a fala o Vereador Renato 

Junior, falou que diziam que não tinha dinheiro para pagar o triênio, mas para fazer contratações 

existia. Em contra partida o Vereador Rômulo Robson, respondeu-lhe que não seria que não 

houvesse recurso, mas sim uma questão de organização. Também manifestou-se o Vereador 

Wladimir Conceição, que como replica falou ao Edil Renato Junior, que agora ele envergava 

todas as falhas, mas quando foi xerife na gestão passada, tinha colocado vários funcionários e a 

maioria era seus familiares. Da tribuna da Casa o Vereador José Nildo, teceu comentários há 

respeito do Requerimento do Vereador Marcos Jorge, concernente a falta de funcionamento das 

salas de aula. Parabenizou a Prefeita, pela reforma da Escola Donatila Barriga da Localidade de 

Guajará, perguntando quando seria o andamento. Pois no dia da reunião havia prometido que no 



outro dia as luminárias da iluminação pública estavam sendo trocadas e já se faziam três semanas 

e nada, repudiando tal atitude. Assim como o Portal do porto da balsa que estavam praticamente 

no matagal, lixos no meio da rua e o lixão quase que no meio da PA 238, sendo que a Secretaria 

passava todos os dias pelo local e não tomava nenhuma providencia. Passados os Trabalhos para 

a Primeira Parte da Ordem do dia, da tribuna da casa o Vereador Daniel Lobato, felicitou-se com 

a Prefeita há respeito de todos os feitos advindos ao Município. Destacando que a Lei do triênio 

era desde o tempo do Prefeito Diego Palheta e porque somente agora estavam fazendo a cobrança, 

assim como a situação dos ACS e ACE, que há tempo era cobrado, mas somente agora havia sido 

resolvido pois a Prefeita tinha interesse em solucionar os questionamentos do Municipal. Disse 

ainda que iria ser aberto o ramal de Maracajó a Mocajatuba que há tempo era uma reivindicação 

dos moradores, por ser viável o percurso entre as duas Localidades. Sendo isso que o povo queria 

respostas positivas, porque as cobranças eram pertinentes, pois as coisas não funcionavam por 

falta de cobranças na gestão passada, sendo que a base nunca cobrava. Convocou a Comissão de 

Saúde para reunirem-se na quarta-feira para fiscalizarem a Saúde no Município. Concernente a 

ponte sobre o Rio Guajará Mirín, se o Governador havia prometido, teria que cumprir, pois a 

Prefeita iria montar uma Comissão para irem perante ao Governador em busca de melhores 

esclarecimentos. Disse que se for da vontade de Deus, iria seguir sua vida na Federação de 

Esporte, porque estava neste Poder em uma oportunidade para o beneficio do Povo. Por questão 

de ordem o Vereador Renato Junior, falou que a briga era sadia, e sendo que deveriam terem pego 

o dinheiro destinado ao carnaval, deveriam terem aplicado na Saúde Municipal, pois também já 

tinham mais de um milhão destinado para a Saúde. Também por questão de ordem a Vereadora 

Lilianny Rodrigues, deu a conhecer para os seus pares o total de recursos destinados á Saúde. 

Garantindo que a construção da ponte era iniciativa do Governador após manifestos do Projeto 

Ponte já. Afiançou que no mês de abril passado entregou ao presidente da Republica o Projeto 

Ponte para Colares, parabenizando os Senhores Juvêncio, Casemiro, Atacol e alguns 

Parlamentares, que estiverem nos gabinetes dos Deputados Estaduais colhendo assinaturas em 

prol desse feito. Assim também como no dia dezesseis de abril havia sido pedido ao Presidente da 

ALEPA, portanto esta Legisladora era a favor da construção da ponte. Sendo de pareceres que a 

Executiva Governamental do Estado, viesse neste Município dar melhores esclarecimentos com 

relação a construção dessa tão sonhada ponte, principalmente se já havia estudos técnicos para a 

realização do feito, porque se tinha promessa, deveria ser cumprido. Assomando a tribuna da Casa 

o Vereador Rômulo Robson, pediu ajuda de seus pares para tomar providencias com relação a 

médica que desde ano passado não estava atendendo em Jenipauba da Laura, que também atende 

as Comunidades de Aracê , Itajurá e Ururi. Sendo que a mesma pertencia ao programa “Mais 



Médicos”. Sugerindo que os Parlamentares pegassem o registro dela e fossem até o CRM fazer 

denuncias, porque a mesma deveria priorizar a vida e não o financeiro. Solicitou ao Assessor 

Jurídico da Casa que pudesse estar fazendo uma representação contra a Empresa de Energia 

Elétrica Equatorial, pois a mesma não respondia os questionamentos e se negava a mandar os 

relatórios concernente a taxa da Iluminação Pública, pois segundo a Minuta do TCM, era 

obrigatório o repasse para a execução das necessidades. Portanto deveria proceder contra a 

citada empresa pois descumprir os compromissos com a Prefeita. Repudiou contra a Secretaria de 

Infraestrutura concernente aos serviços não realizados no bairro do Bacuri, porque já havia sido 

acertado que os serviços iriam serem feitos e desde janeiro por não ter maquinários, o serviço de 

roçagem iriam ser realizados, bem como a troca de vinte luminárias que a Prefeita já havia 

liberado. Afiançando que os Edis auxiliavam, mas a partir do momento que estivesse errado, iriam 

cobrarem as melhorias. Assim como os trabalhos em todas as comunidades e Médicos e 

medicamentos nos postos de Saúde neste Município. Falou ainda que oitenta por cento das Escolas 

Municipais estavam em situação precária, principalmente com problemas estruturais, sendo que 

nas Escolas Estaduais, estava incompleto por conta da Empresa Vidal, que na Gestão passada não 

havia concluído as obras e a Prefeita atual não poderia concluir por conta do Convênio passado. 

No entanto ela já estava providenciando a assinatura de um novo Convênio para solucionar essa 

problemática, juntamente com a reforma da Escola Estadual Barão de Guajará. Concernente a Lei 

do Triênio, sendo imparcial, por não poder cobrar uma situação que poderá onerar o Orçamento 

Municipal. Ao concluir, falou que os ACS já estavam equipados com seus materiais e iriam também  

receber seus direitos. Assomando a tribuna da Casa o Vereador Presidente Wladimir Conceição, 

garantiu que iria entrar com uma ação concernente a Empresa de Energia Equatorial por vários 

motivos. Disse ainda que não tinha visto nenhum Legislador elogiar a gestão, pois ao invés de 

perseguir e cobrar, deveriam chamar a Prefeita para acompanharem o que está sendo feito. Dessa 

feita parabenizou a Prefeita por ter dado alguns benefícios ao Povo. Sendo que a gestão deveria 

fazer barulho e mostrar de fato que estava trabalhando, porque a maioria do povo somente queria 

fazer fofocas e criticarem a gestão. Afiançou que ao passar pra zona do meio pode observar a 

questão do lixão que estava horrível, sendo necessário que a Prefeita pudesse estar fazendo uma 

visita no local, porque tinha secretários que passavam todos os dias pelo local e não faziam nada, 

sendo inacreditável que não estavam enxergando a real situação do perigo eminente. Pedindo ao 

Líder do Governo que pudesse estar tomando partido dessas situações e fizesse as cobranças 

devidas. Principalmente com relação as Escolas, pois as aulas já iriam iniciar a educação estava 

em primeiro lugar. Repassados os Trabalhos para a Segunda Parte da Ordem do dia, foi lido, 

discutido, votado e aprovado por unanimidade o Parecer da Comissão de Justiça e Redação de 



Leis sobre o Projeto de Lei N° 001/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Colares, 

Estado do Pará  a Repassar aos Agentes de Combate as Endemias, Incentivo Financeiro Adicional 

e dá outras providências. O Presidente da casa parabenizou a Funcionaria Edna Cardoso pelos 

seus vinte e cinco anos de trabalho neste Legislativo Municipal. Nada mais a ser tratado o 

Presidente encerrou a presente sessão Solene em Homenagem as Mulheres.   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 04 de março de 2022. 


