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Aos oito dias do mês de abril 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. 

Procedida á chamada habitual marcaram presença os Parlamentares: JOSÉ NILDO DA SILVA 

GURJÃO-PSDB; MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC; RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO–PDT e ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB. Ausente os Edis 

LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB, encontra-se de licença e ALCINARA 

MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA-PMN, 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 segundo Secretário em exercício, foi o evangelho do livro de São 

João, capítulo 10, versículos de 31 a 42.  Foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas por 

unanimidade as atas: ata da Sessão solene em Homenagem, as Mulheres e Ata da Vigésima Nona 

sessão Ordinária.  . Leu-se os expedientes: Requerimento N° 001/2022, de autoria da Vereadora 

Lilianny Rodrigues-PSDB-Colares. Por questão de ordem o Vereador Marcos Jorge, pediu aos 

seus pares agilidades na aprovação do Projeto que criava o Conselho Municipal de Educação, 

integrando o Conselho do FUNDEB como Câmara, pois a Secretária de educação estava 

precisando com urgência para trâmites de recursos do FNDE. O Vereador Presidente informou 

que o citado o projeto já encontra-se a mesa diretora para ser votada pois havia sendo retirado 

porque no seu bojo existia um erro que já estava alterado. Na  hora do grande expediente; assomou 

a tribuna da casa o vereador ROBERTO JUNIOR, pediu o envio de oficio a Secretária  de 

infraestrutura para que mandasse fazer o serviço de iluminação publica, limpeza e terraplanagem 

das ruas e travessas da localidade de Mocajatuba que encontravam-se  esburacadas, antecedendo 

o aniversario da citada localidade. Também com a reposição das luminárias da praça local que 

encontra-se as escuras. Fizesse ainda a limpeza e roçagem das comunidades de Aracê, ururi e 

Santo Antônio do Tauapará que encontram-se esquecidas pela gestão. Quis saber respostas da 
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ponte de santo Antônio de colares, porque era para ser entrega no dia oito e ate a presente data 

nenhuma previsão. Ate porque a teimosia de certas pessoas já estava começando dar prejuízos e o 

povo pedia agilidade para a conclusão da obra. Portanto, enquanto isso a secretaria de 

infraestrutura já deveria estar providenciando a recuperação da vicinal, haja visto que quase 

ninguém estava trafegando pelo local, que encontra-se praticamente toda esburacada. Assomando 

a tribuna da casa o vereador ROBERTO JUNIOR, destacou a vinda do governador do estado do 

Para no município e no encontro da visita havia anunciado o processo de licitação para a obra da 

tão sonhada ponte sobre o rio Guajará  mirim, furo da Laura, luta de muitos anos dos Munícipes e 

projeto ponte já para colares. Parabenizando-o todos os envolvidos porque o ganho seria pro 

povo, tendo plena certeza que o feito iria acontecer. Pois que o momento seria de união para a 

estruturação da cidade, através dos benefícios que viriam. Falou ainda ter feito com pedido ao 

governador, porem precisava que a base do governador também pudesse dar esse apoio para que 

fosse atendido, porque o serviço de macrodrenagem essa prioridade ao bairro Jangolândia e a 

resposta do povo poderia mudar essa realidade e através da união tudo ser resolvido. Pediu 

também além da macrodrenagem ao bairro Jangolândia, apoio do governador para os donos da 

sede da banda musical Nova Harmonia. Aliançou que as obras da ponte de santo Antônio deveria 

ser fiscalizada e principalmente se já sido pago através da prefeitura, porque o povo esteva sendo 

penalizado.  Dessa  feita que fosse explicado o não andamento da obra, sendo que ate acidentes já 

tinha ocorrido no local e o povo pedia uma resposta. Quis saber há respeito da coordenadoria da 

defesa civil no município; pois a frente do bairro bacuri estava desabando e se não houvesse uma 

prudência, em poucos anos tudo estaria assoreado. Mediante ao exposto solicitou ao secretario 

Municipal que através da equipe de Engenharia pudesse estar fazendo o Projeto do cais de arrimo 

do citado bairro, para que posteriormente juntamente com o Legislativo estivessem buscando 

Emendas parlamentares para a realização do feito, pois os moradores estavam cobrando 

providencias urgentíssimas. Em aparte o Vereador Presidente Wladimir Conceição, disse que em 

parte a sociedade era culpada, pois estavam desmatando a área que margeia e com isso a proteção 

estava se acabando, porque a enxurrada das fortes chuvas não perdoava e ia desmoronando tudo. 

Portanto, medidas emergenciais deveriam serem tomadas urgentemente. Também em aparte o 

Vereador Rômulo Robson, falou que havia um Projeto para a Orla do bacuri, assim como a 

questão do igarapé Sonrisal e rio Novo, que competia a equipe da Defesa Civil e Câmara de 

Vereadores pudesse providenciar um relatório desde a ponta do bacuri, para que o Município 

estivesse declarando como calamidade Pública, porque tudo estava caindo. Retomando a fala o 

Vereador Renato Junior, garantiu que competia a Secretaria de meio Ambiente fazer o relatório 

para posterior encaminhamento aos órgãos competentes. Dessa feita pediu o envio de oficio  para 



que fosse providenciado o cais de arrimo e melhorias para o bairro acima mencionado e em todo o 

Município de Colares, por existir Comunidades que já estão sofrendo com essa situação. Da 

tribuna da Casa o Vereador José Nildo, afiançou que também já tinham constatado em loco a 

situação da erosão no bairro bacuri. Pediu que fosse enviado oficio a Secretária de meio Ambiente, 

para que tomasse providencias concernente a entrada do lixão que já estava prejudicando o direito 

de ir e vir das pessoas, pela constante presença de urubus devido o lixo já estar margeando a PA 

238. Sendo que a qualquer momento poderia causar acidentes do local tem lençóis freáticos que 

poderão ser prejudicados e o caos seria bem maior. Agradeceu a Comissão organizadora pela 

limpeza da Escola Estadual Barão do Guajará da Localidade de Guajará, para que não fosse 

perdida, porque já havia uma perda de aproximadamente cinquenta e cinco alunos, mas com a 

ajuda da Comissão de moradores e colaboradores a citada escola estava praticamente apta para 

acolher o alunado. Agradecendo ainda a gestora Municipal e Secretário de Finanças que também 

teriam dado sua contribuição. Até porque, Comunidade e governo unidos conseguiram muitos 

feitos, para Escolas, praças, templos religiosos e outros. Sendo que já existia uma ação no 

Ministério Público relacionada a Escola Barão de Guajará esperando que o governo fosse sensível 

aos fatos para que não fosse perdida a instituição de ensino, porque do local já tinha saído muitas 

pessoas capacitadas e que no hoje seriam uns profissionais. Assomando a tribuna da Casa o 

Vereador Líder de Governo, Marcos Jorge, agradeceu os Parlamentares e Vereadores pelo 

empenho para que os trabalhos fossem concretizados. Destacou o momento impar para o 

Município de Colares com a visita do Governador e sua equipe. Trazendo para o Município 

benefícios que há bastante tempo era almejado. Pois há mais de vinte anos nenhum governo tinha 

dito “que não era pelo voto, mais sim pelo respeito”, muito bem colocado essa sua fala, porque 

nenhum politico ainda não tinha tido esse olhar e o governo do Helder Barbalho queria ver avanço 

desse olhar. Cabendo o povo e Câmara serem os fiscalizadores dos Projetos. Felicitou-se com a 

Prefeita Municipal pela incansável luta e ser a chave Publica para a realização dos feitos, por 

viver nos gabinetes dos Deputados pedindo benefícios ao povo. Por questão de ordem o Vereador 

Renato Junior, afiançou que todas as obras advindas ao Município, principalmente à construção 

da ponte, a mão de obra deveria ser local, pois iria gerar renda aos trabalhadores que 

necessitavam trabalhar. Retomando a fala o Vereador Marcos Jorge, falou que almejava de a mão 

de obra fosse local Lucíola Brasil, que no momento das reivindicações, obtiveram respostas do 

governador do Estado que a obra de conclusão da referida Escola Estadual da Localidade de 

Fazenda iria ser concluída. Demonstrou sua indignação com relação a obra da ponte de Santo 

Antônio de Colares, porque a Prefeita não tinha culpa nenhuma desse atraso nos trabalhos e nem 

compactuava com a irresponsabilidade da Empresa. Portanto, ela se isentava de qualquer 



culpabilidade da empresa. Portanto, ela se isentava de qualquer culpabilidade porque estava 

pagando tudo certinho. Até porque a referida Empresa havia feito um aditivo que venceria no dia 

dezessete de abril e este Edil tinha certeza que não seria concluída, o que era de causar 

indignação, pedindo a Câmara que tomasse partido da situação e providências cabíveis. Falou há 

respeito da grande realização da Ação Saúde ocorrida no Município através do Dr. Daniel Santos, 

Dra. Alessandra Haber e Dr. Erick Monteiro e Vereadores Marcos Jorge, Renato Junior, Roberto 

Junior e Rômulo Robson, o qual tinha sido bastante satisfatório parta todos aqueles que buscaram 

pelos atendimentos para retirar RG, consultas Médicas, exames de ultrassonografia e oftalmologia. 

Passados os Trabalhos Para a Primeira parte da Ordem do Dia, assomou a tribuna da Casa o 

Vereador Daniel Lobato, como Presidente da Comissão Permanente de Saúde, entregou ao 

Vereador Rômulo Robson. O Relatório das visitas aos postos de Saúde deste Município, restando 

apenas o relatório da cadeira Odontológica que encontra-se na Comunidade de Itajurá em local 

particular que somente poderia se fiscalizado através de mandato de segurança. Felicitou-se com o 

Vereador José Nildo, Comunidade e todos os envolvidos em um só proposito, união e apoio da 

Prefeita para a realização da Escola Estadual Barão do Guajará. Pediu atenção da Secretária de 

meio Ambiente para que fizesse o serviço de roçagem no Porto da balsa, pois o mato estava 

fechando a Estrada. Rogando a Prefeita que chamasse os Secretários para se aterem aos fatos, 

pois acreditava no seu potencial e alguns dos seus Secretariados não estavam dando retorno, 

principalmente a Secretária de meio Ambiente que até o momento não havia mostrado serviço. 

Disse que a Secretária de Infraestrutura já tinha sido questionada há respeito das máquinas que já 

estavam paradas bastante tempo e apenas uma funcionando, sendo que se a empresa contratada 

não estivesse dando conta, que contratasse outra empresa. Até porque todos estavam vendo o 

esforço da Prefeita que ficava cobrando os trabalhos. Portanto agradeceu a Secretária d 

Infraestrutura pelo serviço de roçagem na Localidade de Maracajó, era sabedor que no período da 

chuva fica difícil os trabalhos, mas que nos pontos mais críticos para que amenizasse a situação, 

porque a tendência era piorar ainda mais. Pediu que fosse encaminhado ofícios para as secretarias 

Municipais de Saúde, Cultura e meio Ambiente, pedindo informações se existia algum Projeto 

voltado para as crianças e adolescentes deste Município de Colares. Oficializasse também o 

executivo Municipal, para que informasse se já existia alguma previsão orçamentaria para 

Projetos voltado á criança e adolescente. Disse ainda que esteve na ALEPA na presença do 

Deputado Estadual Orlando Lobato, que foi enfático em afirmar que o Município de Colares tinha 

um potencial muito grande com relação de turismo. Sendo que a Coordenação da Defesa Civil, 

também tivesse olhar para andarem juntos em busca de soluções. Agradeceu a vinda do 

governador do estado, quando de viva voz foi integro e preciso relacionado a construção da ponte. 



Agradecendo também todos os envolvidos no Projeto, pois tornou publico as empresas que iriam 

concorrer no Processo Licitatório, pois seria um ganho muito grande ao Município. Com muita 

luta da Prefeita e Parlamentares. Demonstrou sua indignação concernente o atraso na obra da 

ponte de santo Antônio de Colares, porque o pagamento da Empresa que executa os serviços 

estava em dia e nada conclusivo. Sugerindo que retirasse-a e contratasse uma empesa para a 

conclusão, pois o povo estava cobrando respostas positivas. Assomando a tribuna da Casa o 

Vereador Rômulo Robson, agradeceu o relatório da Comissão de Saúde, perguntando aos 

Membros se a Vereadora Lilianny Rodrigues havia participado das reuniões. Obteve como 

resposta do Presidente da Comissão Daniel Lobato, que na sede estiveram presentes este Edil e o 

Vereador José Nildo e na zona do meio, somente este Parlamentar. Retomando a fala o Vereador 

Rômulo Robson, pediu ao presidente da casa a substituição da vereadora Liliany Rodrigues como 

membro da comissão de saúde, por estar negligenciando os trabalhos. Teceu comentários há 

respeito da ação saúde promovida pela equipe do Dr. Daniel Santos Prefeito de Ananindeua, Dr. 

Alessandra Haber e vice Prefeito de Ananindeua, ação essa com parceria da casa de acolhimento, 

que no momento da ação foram atendidas mais de setecentas pessoas nas especialidades, 

oftalmológica, ultrassonografia, clinico geral; pediatria e emissão de carteiras de identidades. 

Sendo um sucesso muito grande devido a necessidade e que tão breve voltaram para mais uma  

açao com apoio de Edis Romulo Robson, Roberto Junior, Renato Junior e Marco Jorge. Reforçou a 

fala de seus pares com relação a ponte de santo Antônio de colares, que tinha um prazo de noventa 

dias para sua conclusão e já tinha se estendido com termo aditivo por mais de noventa dias. 

Portanto, deveriam fazerem uma visita na obra para que posteriormente fosse tomada providencias 

cabíveis. Destacou que a ação realizada na Escola Estadual Barão de Guajará na localidade de 

Guajará, teve a parceria da prefeita municipal e comunidade para que os alunos voltassem as 

salas de aulas com dignidade. Agradeceu o Estado pela distribuição dos cheques moradia, através 

do programa sua casa, assinatura do convênio da obra do hospital Municipal e ponte sobre o rio 

Guajará Mirín, furo da Laura, que após muitos anos sendo enganados, acreditando nos passos que 

estavam sendo dados a tão sonhada ponte iria sair não para cabide de empregos para melhorias e 

engrandecimentos do Município que muitos almejava dias melhores. Afiançou que o Deputado 

Federal Nilson Pinto havia sido bem no Município e como militante nesses dois anos não tinha 

visto nada, até porque políticos que tiveram poucos votos em Colares estão trazendo benefícios e 

do Deputado deveria fazer o mesmo agradecimento o voto do povo.  Da tribuna da Casa o 

Vereador Wladimir Conceição, parabenizou o governador do Estado em honra a Prefeita Maria 

Lucimar pelos benefícios trazidos ao Município de Colares, principalmente por ter anunciado a 

construção da ponte, pois já havia lançado o edital para a Licitação, porem sempre tinha os 



contra, mas a fé era primordial porque seria muito grande para o Município e o povo de modo 

geral. Sendo que os políticos ajudavam, mas o povo também deveriam fazer suas partes. Falou que 

nessa data, estava acontecendo a ação do cartório Eleitoral, muito bom para os eleitores 

resolverem suas situações sem terem que enfrentar o sol e a chuva. Direcionou a fala ao secretário 

Municipal de Agricultura, quis saber do fio de baixa tensão para o trapiche Municipal? Pois havia 

se comprometido na reunião ocorrida no local que iria doar o mesmo porque na gestão passada 

este edil tinha pedido para ser colocado água potável, no entanto; agora existia Secretários de 

nariz empinado e deixavam há desejar, pois se não queriam trabalhar que colocassem outro, 

porque todos seriam capazes. Falou ainda que tinha a plena certeza que a Prefeita já havia pedido 

á quem de direito a macrodrenagem do bairro Jangolândia, até porque era um custo muito alto, e 

através de emendas Parlamentares o feito seria realizado. Pediu o envio de oficio a Secretária de 

Infraestrutura, que pudesse estar mandando colocar refletores nas laterais do igarapé denominado 

tubinho, assim como na praia do rio novo, pois devido a escuridão as pessoas ficavam expostas aos 

vândalos. Garantiu que a gestão Pública estava se preparando para receber a ponte, até porque a 

Prefeita já havia doado  para ao comando da Policia Militar o prédio do terminal Rodoviário e que 

até o presente momento, nada tinha sido feito e com a ponte sem segurança aos Munícipes ficava 

preocupante a situação. Afiançou que os ramais estavam péssimos, mas a gestão não poderia 

trabalhar com as fortes chuvas, porem acreditava que tão logo essa situação critica seria 

resolvida. Parabenizou a ação saúde que veio ao Município, feito de grande serventia ao povo 

Colarense, desejando sucesso aos envolvidos. Sugeriu que fosse feita uma nota de repudio assinada 

por todos os Parlamentares e entregasse a Prefeita Municipal contra a Empresa que está 

construindo a ponte de Santo Antônio de Colares, quer fica enrolando com desculpas esfarrapadas 

e não cumprir com as obrigações. Cabendo também o setor Jurídico tomar providencias. 

Comentou há respeito do portal de Transparência da Câmara Municipal de Colares que atingiu 

oitenta e cinco por cento de transparência. Repassados os Trabalhos para a Segunda Parte da 

Ordem do Dia, foram lidas discutidas, votadas e aprovadas os Requerimentos: Req: N° 002/2022, 

requerendo da Prefeita a Construção do calçadão da Travessa Capitão Uirangê Holanda em toda 

sua extensão. Ainda foi lido, discutido, votado e aprovado o Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação de leis, sobre o Projeto de Lei N° 001/2022, autoria do Vereador Roberto Junior de 

Moraes Lobato, que Dispõe sobre a Denominação das ruas: Príncipe da Paz, João Capristano, São 

José e Alameda da Paz e Parecer das Comissões de Justiça e Redação de Leis e Comissão de 

Educação Cultura, desporto e Lazer, direitos Humanos da Criança e do adolescente. O Presidente 

da Casa, perguntou aos seus pares se concordavam que a sessão do dia quinze por ser feriado 

Nacional, fosse antecipada ou ficaria para o dia vinte e dois do corrente mês. Os Edis 



concordavam que a referida sessão ficaria para o dia pudesse estar fazendo uma fiscalização nas 

Escolas Municipais Donatila Barriga que há mais de dois meses nenhum Engenheiro foi e os 

alunos estão estudando em casa improvisada para não perderem o ano letivo. Assim como as 

Escolas Municipais das Comunidades de Ururi , Aracê e Mãe rita, que fosse feito o relatório das 

condições que encontravam-se as mesmas. O edil Rômulo Robson, acatou o pedido do seu par, 

falando-lhe que iria formalizar o calendário de visitas nas escolas, até porque era uma 

preocupação muito grande este Parlamentar com relação as Escolas Municipais, haja vista que na 

Localidade de Guajará, seria construída uma nova Escola, e o Processo Licitatório já havia sido 

iniciado. Falou que no hoje haveria uma reunião com a Prefeita, Líder de governo. Vereador 

Wladimir Costa e Vereador Daniel Lobato, para discutirem sobre a Equatorial, pois o encarregado 

já tinha passado alguns dados e as providencias já estavam sendo tomadas, sendo que as 

informações do órgão estavam contraditório e até a presente data nenhum dado concreto. O edil 

José Nildo, afiançou que as informações não batiam, porque a Prefeita não tinha o repasse da 

iluminação Publica, porque em sua Localidade tinha comprado algumas, porem em todo Município 

o gasto seria muito grande. O Vereador Presidente Wladimir Conceição, pediu aos seus pares que 

quando houvesse ação nas Comunidades, que os Legisladores residente na Localidade, disse que o 

apoio devido. O Parlamentar Daniel Lobato, informou que o conselho das Cidades, viria ao 

Município fazer uma reunião e montar o Conselho da Cidade de Colares. Cobrou novamente a 

situação da Empresa Equatorial e quer após o relatório, fosse cobrado as ações para saírem desse 

suposto débito. Pediu que convocasse o Presidente do CMDCA para vir neste Poder no dia vinte e 

dois, para que possa estar esclarecendo alguns fatores do referido Conselho, principalmente o 

atendimento as crianças especiais deste Município. O Vereador Rômulo Robson, solicitou o envio 

de oficio á Secretaria Municipal de Saúde para que oferecesse Denuncia contra o registro no CRM 

da Médica que atuava no ESF de Jenipauba da Laura, por ter aceito a função e não estava 

desempenhando, descumprindo seu juramento feito como médica, porque se não precisava que 

entregasse o seu cargo. Do contrario este Edil entraria com uma ação de cassação do seu registro 

no conselho regional de Medicina. 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 08 de abril de 2022. 


