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Aos dezoito 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 e ALCINARA MARTINS SANTOS DA 

SILVA SOUSA-PMN. Procedida á chamada habitual marcaram presença os Parlamentares:  

JOSÉ NILDO DA SILVA GURJÃO-PSDB; LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB; 

MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC e RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO–

PDT e ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB. Ausente o Vereador DANIEL 

LOBATO LOBO-Republicanos, 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 pelo segunda Secretária, foi o Salmo 23. A Vereadora Lilianny Rodrigues, pediu 

para se retirar da presente sessão por não estar se sentindo bem, o que foi acatado pelo Presidente.  

Foram lidas, discutidas ,votadas e aprovadas as atas. Atas da sessão solene de Abertura do 

trabalho Legislativo e Ata da Vigésima sexta sessão Ordinária da Câmara Municipal de colares. 

Leu-se o expediente; OF.N069/2022, orientado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; OF. N° 

12/2022, proveniente do Conselho Municipal da Alimentação Escolar e OF: N ° 001/2022, 

orientado do Sr. Marcelo Pinto Torres, coordenados da cooperativa de Reciclagem do lixo no 

município de colares. O Vereador Romulo Robson rogou com minuto de silencio a vida daquele 

que se chamou Washington. O Vereador Presidente, deu suas condolências a família enlutada. 

Assomando a tribuna livre da casa o Sr. Marcelo Pinto, afiançou que estava neste Poder para 

pedir, implorar e cobrar uma solução para a construção de um galpão para o armazenamento do 

lixo reciclado. Pois percebia-se que o lixão seco na estrada da cidade não estava sendo constatado, 

carecendo de providencias ao resíduos sólidos, há  futuramente o lençol freático que margeia a 

área seria totalmente comprometida e a Lei 12.305/2010 há respeito do resíduo solido dava prazo 

para ser colocada em pratica. Sendo que no Município percebia uma enorme quantidade de lixo, 

sendo que atualmente somente estava conseguindo retirar quatro toneladas, devido não dispor de 
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um local para o armazenamento, que seria em uma quantidade bem maior. Agradeceu a sua 

companheira Sandra Carvalho, por ser sua mulher guerreira e incansável nessa coleta seletiva 

devido o trabalho ter aumentado bastante. Os Edis ouviram atentamente as explanações do senhor 

acima mencionado, sendo que o Vereador Presidente Wladimir conceição, assegurou que já havia 

em vista um TAG e dentro do projeto seria agraciado com bicicletas cargueiras. Portanto iria 

conversar com a gestão para ver a minuta do projeto, por que já  existia um local oportuno para 

abrigar o lixo reciclado. Garantindo que a casa estava para somar com esse trabalho maravilhoso 

em prol do Município. O Vereador Rômulo Robson, falou que já havia o direcionamento no PPA o 

plano de incentivo para todas essas áreas, ate porque o município já recebia o ICMS verde e 

através do Instituto Manguezal e do Sr. Presidente, seria direcionado uma reunião para prestarem 

apoio, pois todo trabalho social era eram muito bem vindo. Ainda manifestaram-se os Edis Renato 

Junior e Alcinara Martins, que deram apoio ao projeto que era muito grandioso ao município. No 

entanto precisava ver de fato o que estava no papel para juntos darem-se as mãos, pois falado era 

muito grandioso e precisavam acompanhar esse passo a passo, ponderou a parlamentar. O Sr. 

Marcelo Pinto usando a frase Layoisier, onde fala que ‘Na natureza, nada se cria, nada se perde, 

tudo se transforma.’ Destacou que o trabalho era árduo ao lado de sua companheira, mas com 

força e determinação chegariam no que desejavam, garantindo que mais conteiner seriam 

distribuídos na cidade para a coleta do lixo seletivo. O Presidente da casa, agradeceu a presença 

do senhor acima citado, colocando a casa para sua inteira disposição. Na hora do grande 

expediente, assomando a tribuna da Casa o Vereador Marcos Jorge agradeceu o Sr. Marcelo 

Pinto pelo relevante trabalho que estava desenvolvendo a frente deste Município, pois a seletiva do 

lixo era de suma importância ao bem estar do povo. Pediu o envio do oficio para a secretaria de 

infraestrutura para que pudesse dar uma olhada na Travessa Marechal Deodoro da Fonseca, 

esquina com a rua São Cristovão, que a situação do local já perdurava a alguns dias, podendo 

ocasionar algum tipo de acidente com gravidade e tirando o direto de ir e vir das pessoas. 

Informou aos presentes e o povo de modo geral, no próximo dia 25 haveria uma ação saúde no 

município de colares, através do Edis, Marcos Jorge, Renato Junior, Roberto Junior e ex-. 

Vereador Valmin Trindade, com apoio dos doutores  Daniel Barbosa Santos, Alessandra Harber e 

Erick Monteiro, sendo que no momento vários serviços seriam disponibilizados nesse dia na área 

de saúde. Destacou também a ação que iria também ocorrer neste município nos dias 08,09 e 10 de 

abril através do Cartório Eleitoral da cidade de Vigia de Nazaré, sendo que no dia 08 estarão na 

localidade de Maracajó por decisão de todos os representantes de partidos, para atender as 

comunidades circunvizinhas, para aqueles que precisarem regularizar a situação eleitoral. O 

Vereador Presidente Wladimir Conceição, agradeceu o seu par por não estar olhando o lado 



politico e saiu de forma humanitária. O Edil retornando a fala, pediu para se ausentar da sessão 

por motivo particular, falando também que não iria estar na próxima sessão por estar participando 

da referida ação. O que foi acatado pelo presidente da casa. Da tribuna da casa do Vereador 

Renato Junior, lançou convite aos parlamentares o nome do Vereador Rui Begot, para um 

encontro que ocorreria na câmara municipal de Ananindeua, sendo que deveriam se fazerem 

presentes ao menos um dia. Afiançou  que a lei que dava prioridades para a travessia prioritária 

da van do TFD na balsa, não estava sendo cumprida da por parte da CONAM, pois os pacientes ao 

chagarem no porto da balsa ficarem esperando por quase uma hora, sendo bastante prejudicial aos 

mesmos. Portanto como era lei, deveria ser cumprida. Em parte o Vereador Presidente sugeriu que 

fosse feito um oficio e assinado por todos os parlamentares endereçado a Empresa CONAN, para 

que a lei fosse cumprida para a travessia da Van do TFD, pois também se estava ocorrendo 

alguma folha, a culpa não seria tanto da empresa, mais sim do motorista, porque a van tinha 

prioridade como se fosse uma ambulância. Sendo necessário ser anexado no referido oficio, copia 

da lei para que se fizesse cumprir ou posterior providencias. Quis saber se já haveriam enviado as 

copias dos extratos bancários em relação das empresas que prestavam serviços para a prefeitura 

Municipal. Ate porque a obra de Santo Antônio ainda não havia sido concluída e a empresa 

prestadora do serviço deveria dar explicações o porque da não conclusão. Assim como a rua São 

Cristovão que o asfalto estava cedendo . Mediante ao exposto pediu que fosse enviado oficio, 

convidando o representante ou proprietário da Empresa prestadora desse serviço, para vim neste 

poder prestar esclarecimento há respeito do assunto acima mencionado. Ate  porque também iria 

perguntar para a Prefeita porque o povo estava cobrando. Sendo isso que o povo queria, por ser 

uma necessidade para a comunidade e de todas que por aqui trafegam.  Portanto que a mesma 

fosse construída em concreto e talvez futuramente a de Candeuba também.  Carecendo de muita 

atenção para essas empresas que ganhavam as  licitações, que na maioria das vezes não concluíam 

as obras e iriam embora sem nenhuma explicação. Solicito ainda que a secretaria de saúde fosse 

oficializada para informar para este legislado se já havia sido comprado ou alugado o aparelho de 

hemograma, pois o eletrocardiograma e raio x estavam funcionando. Comentou há respeito da 

ação saúde que iria ocorrer no município, solicitando a presença do povo para a realização do 

feito. Pediu ainda a secretaria de  Infraestrutura para que estivesse fazendo limpeza da praia e 

construísse a lombada já solicitada na rua carneiro de Mendonça. Por questão de ordem o 

Vereador Rômulo Robson, pediu ao presidente da casa que notificasse a Comissão Permanente de 

saúde para que estivesse apresentando ate a próxima sessão o relatório solicitado por este 

parlamentar, caso contrario; que o fizesse a destituição da citada comissão por ineficiência, 

porque quase todas as sextas feiras ficava cobrando e não era atendido. O Vereador Presidente  



Wladimir  Conceição disse que o funcionário do laboratório teria informado que o aparelho de 

hemograma e centrifuga estava funcionando normalmente. Sendo que certas reinvindicações 

deveriam serem cobradas para secretaria de saúde através de relatórios, porque na maioria das 

vezes a prefeita era cobrada  por conta de ineficiência de certas secretarias, que somente recebiam 

seus proveitos sem fazerem nada, o que não poderia ocorrer , porque se não quisesse trabalhar e 

nem receberem criticas, pedissem para sair, porque as  cobranças recaiam sobre a Prefeita e 

Vereadores por serem representantes do povo. Por tanto que baixassem o nariz empinando e 

mostrassem serviços, porque tinham determinados secretários que andavam de botinhas e não 

resolviam praticamente nada. O Vereador Renato Junior, pediu novamente a gestão da Saúde, que 

pudesse estar fazendo a contratação de Médicos cardiologista e Pediatra para atender as 

necessidades do Povo. Assomando a tribuna da Casa o Vereador Renato Junior, cobrou a 

execução do seu Requerimento que desde março do ano passado havia sido aprovado e não tinha 

sido atendido no que tange a reforma e ampliação do Mercado da Localidade de Mocajatuba, 

ponto de venda do pescado através dos barcos que adentram o rio Tupinambá, também que fosse 

realizado um serviço emergencial de terraplanagem nas ruas e travessas das Localidades de Ariri 

e Jenipauba da Laura. Solicitou de viva voz na contribuição da ponte sobre o rio mararuá no 

ramal que interligava as Localidades de Mocajatuba e Maracajó. Dessa feita, esperava respostas 

positivas para seus pedidos sendo que o Executivo deveria ser parceiro para a realização do feito. 

Destacou que o serviço de limpeza e terraplanagem da Localidade de Mocajatuba ainda não tinha 

sido concluído, todavia este Legislador já tinha retirado recursos próprios para fazer limpeza com 

roçagem de algumas ruas da referida Localidade. Afiançou que a Comunidade de Tauá Pará 

estava esquecida pela administração, assim como as Comunidades de Aracê e Ururi, sendo uma 

luta muito grande, mas que ainda não tinha sido concretizada. Assegurou que iria voltar na 

Comunidade de mãe Rita para averiguar se já estavam trabalhando no local, esperando de fato 

que fosse executada. Rogando que a Secretária de Infraestrutura pudesse estar visitando as 

Comunidades para ver em loco suas necessidades, porque o papel do Parlamentar era fiscalizar, 

até porque o pedido era em prol do povo que precisava de respeito, por ser a base de tudo, e após 

as cobranças para as Secretarias, os trabalhos eram realizados. Ao concluir sua fala, garantiu que 

os exames de hemograma ainda não estava funcionando e não tinha data para iniciar, segundo 

informações dos profissionais. Assim como a falta de medicamentos na UBS do bairro 

Jangolândia, esperando mais atuação e atenção neste sentido. Repassados os Trabalhos para a 

Primeira parte da ordem do dia. Assomou a Tribuna da Casa o Vereador Rômulo Robson, falou 

sobre o inicio dos trabalhos de Iluminação Pública no bairro Bacuri, que por brincadeira este Edil 

até havia falado que iria trazer lamparinas para a Câmara como retaliação da falta de serviço, 



porque o tempo passava e a Secretaria não fazia nada. Sugeriu que na estrada do bacuri, a partir 

do igarapé denominado tubinho que fosse colocado uma linha de baixa tensão para colocar 

iluminação Pública, esperando de fato que esse serviço fosse executado. Mediante ao exposto, 

esperava que o eletricista desse continuidade aos serviços no citado bairro, porque ironicamente 

havia começado na rua da residência deste Edil. Com relação aos serviços das ruas e travessas, 

precisava fazer um serviço paliativo em todo o Município. Assegurou que deveriam fazer uma ação 

conjunta contra a empresa de energia Equatorial, pois estava recebendo a arrecadação da 

Iluminação Pública, mas não repassava para a Prefeitura, assim como não respondia os ofícios 

encaminhados por este Poder Legislativo. Portanto ninguém sabia de fato que divida era essa com 

a Prefeitura. Pediu novamente o Relatório da Comissão de Saúde no que tange as visitas nos 

postos de saúde, levantamento do atendimento Médico, medicamentos e funcionamento dos 

mesmos, relatório sobre o aparelho de hemograma que havia sido retirado da UMS e relatório 

sobre a cadeira odontológica que encontravam-se na Comunidade de Itajurá. Rogou o envio para a 

Secretária de Infraestrutura para que estivesse fazendo a roçagem e manutenção das ruas e 

travessas das Comunidades Santo Antônio de Colares e Itabocal, pois eram sabedores que não 

daria para fazer o empiçarramento, mas os serviços paliativos poderia ser feito. Pediu o apoio dos 

Vereadores para que o Executivo estivesse fazendo um trabalho emergencial num trecho no ramal 

de Mocajatuba, sobre o rio Mararuá que estava desmoronando e se não fosse resolvido e problema 

ficaria mais serio e com  prejuízos a população. O Vereador Presidente Wladimir Conceição, 

garantiu que quando o Legislador cobrava de Secretários por ser obrigação, porque quando não 

eram atendidos, causava indignação. Sendo que na Secretaria de Saúde e UMS estava cheio de 

medicamentos. Falou ao seu par, que se ele não tivesse fazendo pressão, não haviam feito a troca 

de luminárias. Falou ainda que havia avisado a Secretaria de Infraestrutura, que se não o fizesse 

um serviço emergencial no bairro Jangolândia o povo mais uma vez iria sofrer com os 

alagamentos. Assegurando que se nesse verão vindouro não fosse feito um serviço digno no citado 

bairro, sua língua não iria parar, porque ninguém queria retirar o povo do buraco. Até porque 

seria um custo muito grande fazer a macrodrenagem, mas as necessidades eram grandes devido o 

povo querer fazer suas casas e tudo se tornava dificultoso. Portanto essa briga iria comprar, 

porque no período de eleição este Edil andava sol e chuva atrás de voto e agora iria procurar 

apoio para solucionar a problemática, haja visto que na próxima eleição estariam dando cara a 

tapa, por Deputados, Governador e Senador, somente apareciam quando queriam votos, por essas 

e outras que já haviam avisado, que somente iria ajudar candidatos que trouxesse algo para o 

Município, pois se estava neste Poder, era por Deus e  mérito seu e procurar ajudar o povo que o 

elegem. Disse aos seus pares que havia comprado as lâmpadas que encontravam-se danificadas na 



Câmara e a equipe da Iluminação Pública tinha feito a troca, sendo isso o necessário, se tivesse 

apoio as coisas seriam resolvidas. Afiançou que o Líder do Governo deveria estar mostrando as 

atuações do Executivo, porque se todos fizessem sua parte seria em prol ao bem do povo. Deu seu 

apoio ao Vereador Roberto Junior, doando dois sacos de cimento para a obra da ponte sobre o 

igarapé Mararuá no ramal de Maracajó a Mocajatuba. O Vereador mencionado agradeceu a 

doação. O Edil Renato Junior, em aparte, disse que deveria ser feito a Projeto da macrodrenagem 

e buscar emendas através dos candidatos pois o momento era oportuno. Assim como o Líder de 

Governo que provocasse a gestão para fazer esse Projeto para buscar as emendas Parlamentares. 

Retomando afala o Vereador Presidente Wladimir Conceição, agradeceu a gestora por ter 

contribuído com o bairro bacuri e outros. Assim como a Secretaria de meio ambiente, Edilena pela 

atuação, porque tinham, outros que deixavam a desejar. Falou que havia conseguido algumas 

Emendas, mas que somente iria falar após chegarem no Município. Quanto ao Projeto da 

macrodrenagem, que o Vereador fizesse o Projeto e apresentasse para seus candidatos, pois seria 

o momento de conseguir. Garantiu que tinha conseguido maquinários emprestados, mais somente 

no verão, porque seria entregue as Comunidades, pois somente elas eram sabedoras dos problemas 

e se saísse errado eles seriam os responsáveis e não a gestão, porque cada um  teria suas 

responsabilidades, sendo Comunidade e povo. Destacou que carecia de uma ronda mais ostensiva  

no trapiche  da Cidade, porque os vândalos estavam danificando toda fiação e luminárias, sendo 

que essas pessoas deveriam ter mais cuidados com sua vida e com isso quem sofre são as famílias 

que por inconsequências ao dirigirem motos alcoolizados, acabam com suas vidas ceifadas 

precocemente. Repassados os trabalhos para a Segunda Parte da Ordem do Dia, foi repassado a 

mão do Presidente da Comissão de Justiça e Redação de Leis o Projeto de Lei N° 001/2022, que 

Dispõe sobre a denominação das ruas, príncipe da paz, João Capristano, São José e Alameda da 

paz, para analise e posterior Parecer. O Vereador Rômulo Robson, rogou um direcionamento da 

Secretaria de Educação há respeito das demandas das Escolas Estaduais, Barão do Rio Branco; 

Lucíola Brasil e Dr. José Malcher, pois nessa Escola a empresa Equatorial há mais de dois meses 

ficou de ligar a substituição de energia elétrica a até a presente data, nada havia sido feito. O Edil 

Renato Junior, pediu o envio de oficio ao Executivo para que possa estar informando ao gabinete 

deste Parlamentar o real andamento do concurso Público no Município de Colares, O Presidente 

da Casa suspendeu a sessão para aguardar o Sr. Leonardo Mota, gerente de Relacionamentos com 

o cliente da Empresa de Energia Elétrica Equatorial. Retomando os Trabalhos o Sr. Leonardo 

Mota, em atendimento ao pedido do Vereador Daniel Lobato, prestou informações há respeito a 

iluminação Pública do Município de Colares, no que tange quantidade de cliente por faixa de 

consumo, simulação de adequação na Lei da CIP; ultimo levantamento realizado no porque, 



encontro de contas com informações do período e lei CIP vigente. Após o manifesto dos 

Parlamentares presentes como seja; Transformação da Rede Elétrica de alta para baixa no ramal 

do igarapé do tubinho e vila Boa Esperança; quedas constante de energia; extensão de Rede 

elétrica no bairro Bacuri;  um posto com representante da empresa Equatorial de Energia no 

Município e balanço financeiro com relação a CIP. Mediante ao exposto a representante da 

Equatorial de Energia acima mencionado, após alguns esclarecimentos falou aos Parlamentares 

que todas as reivindicações seriam gradativamente seriam atendida. O Presidente agradeceu a 

presença do Sr. Representante, e colocou-se a sua disposição para qualquer eventualidade. 

Esgotada a hora Regimental o Sr. Presidente encerrou a presente sessão, convocando os Edis para 

a Próxima 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 março de 2022. 


