
ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, 

REFERENTE AO PRIMEIRO PERIODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUINTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 19 DE 

FEVEREIRO DE 2021. 

 

  

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, nesta Cidade de 

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

Professor Raimundo Sebastião Aranha de Oliveira”, “Plenário Imar Palheta”, sito à Rua Dr. 

Justo Chermont S/Nº, reuniram-se em caráter ordinário a hora regimental, os Membros do Poder 

Legislativo sob a Presidência do Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB; 

secretariado pelos edis:  ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA- PMN e 

MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC. Procedida a chamada habitual, marcaram 

presença os Parlamentares: DANIEL LOBATO LOBO-REPUBLICANOS; JOSÉ NILDO DA 

SILVA GURJÃO-PSDB, RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT e ROBERTO JUNIOR 

DE MORAES LOBATO-MDB. Ausentes os Edis LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA-

PSDB e RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB, que justificaram suas 

ausências.  Constando haver quórum Presidente rogando a Deus e à Virgem do Rosário declarou 

aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pelo Segundo Secretário e interpretada pelo 

Vereador Daniel Lobato Lobo foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 9, 

Versículos de 14 á 15.. Leu-se os expedientes: OF N° 032/2021, Coordenadora Geral do Sintepp; 

OF N° 144/2021, Secretário Municipal de Saúde; OF N° 029/2021, Secretário Municipal de 

Agricultura Pesca e Abastecimento e Desenvolvimento Rural; OF: N° 056/2021, Prefeita 

Municipal de Colares e OF: N° 001/2021-PRES/TCM, Gabinete da Presidência do TCM. Na Hora 

do Grande Expediente, assomando a tribuna da Casa o Vereador ROBERTO JUNIOR, que 

Requereu verbalmente da Prefeita Municipal uma tubulação em concreto no ramal da Comunidade 

de cacau; que também pudesse estar mandando fazer um levantamento em todas as Secretarias 

Municipais, para saberem de fato o que ficou e que também fosse feito através do órgão 

competente o levantamento de toda a iluminação Pública, principalmente os pontos que 

encontram-se apagados por não concordar com certas situações que estavam ocorrendo em todo o 

Município. Da tribuna da Casa o Vereador JOSÉ NILDO, requereu verbalmente que fosse 

reiterado o seu pedido com relação a tubulação do ramal da Comunidade de Cacau, pois o local 

esta tolido o direito de ir e vir das pessoas, porque sem a execução da obra e com as fortes chuvas 

o igarapé já estava transbordando, que por consequência nem mesmo os carros estavam passando. 

Pediu também através do Executivo Municipal que fosse feito a recuperação dos abrigos nas 

entradas dos ramais, pois os passageiros estavam ficando a mercê do tempo na maioria do mesmo 

por conta do estado como encontram-se. Pediu também o envio dos ofícios a Prefeita Municipal, 

que fosse feito aterramento de uma cratera que se abriu em frente a igreja na Comunidade de 

Santo Antônio de Tauapará; assim como as proximidades da igreja da Comunidade de terra 

amarela que já está praticamente intrafegável, como prevenção antecedendo as fortes chuvas. O 

Vereador RENATO JUNIOR, da tribuna da Casa, pediu o envio de oficio ao Secretário de 

Finanças para que enviasse ao gabinete deste Legislador cópias dos relatórios, folhas de 

pagamento e extratos bancários em caráter de urgência referente aos meses de janeiro e fevereiro 

do corrente ano, porque estava muito fácil falarem que haviam roubado e não apresentarem os 

extratos bancários e documentações comprovatórias. Até porque o servidor trabalha mais 

precisam receber seus vencimentos. Oficializasse ainda a Prefeita Municipal, para que informasse 

qual o andamento do concurso Público, porque existia um TAG da Gestão passada e se não tinha 

dinheiro como estavam fazendo contratações, até porque deveria ser pago a primeira parcela do 

acordo com o SINTEPP para depois os contratos, ou será que estavam esperando inchar a folha?. 

Portanto deveria ter cautela para não acontecer algo aos Vereadores por serem o fiscal do Povo. 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em:_____ de _________________de 2021. 

 

___________________________________ 

Presidente  



Rogou a Prefeita que olhasse com carinho pelas Comunidades onde não tinha Posto medico. Disse 

ainda que reunir com a Prefeita e fazer suas reivindicações, porque não iria ser oposição ao Povo, 

porque se for levado para politica este Legislador também sabia fazer politica. Requereu 

verbalmente a Gestora Municipal a construção de um micro sistema de abastecimento de água na 

Localidade de Santo Antônio do Tauapará, pois esperava em Deus que as coisas acontecessem, 

principalmente para terem uma saúde e Educação de qualidade. Falou ainda que entendia que 

estavam no período chuvoso. Porem pedia ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo que 

pudesse ter um olhar carinhoso para os ramais no período do verão, porque este Edil não seria 

oposição ao Povo e o que estivesse errado iria falar e o certo apoiaria. Até porque o Executivo não 

podia olhar para o lado politico e tudo o que for para o bem agradeceria, principalmente á Deus. 

Assomando a tribuna da Casa o Vereador DANIEL LOBATO LOBO, solicitou a Mesa Diretora o 

envio de oficio a Secretaria Municipal de Saúde, para que a enfermeira Joacy pudesse estar vindo 

neste Poder Legislativo prestar esclarecimentos há respeito das vacinas de imunização do Covid 

dezenove. Em, aparte o Presidente da Casa falou ao seu par que a citada enfermeira estaria na 

Câmara para dará os devidos esclarecimentos. Porém ainda não tinha visto ela adentrar no recinto 

da Câmara. Retomando a fala o Vereador Daniel Lobato, afiançou que tal chamamento seria tão 

somente por conta dos cálculos concernente ao quantitativo e distribuição das vacinas que não 

estavam totalizando com o que de fato haviam sido aplicadas, querendo saber onde estavam o 

restante das mesmas. Reiterou seu pedido ao Secretário Municipal de Agricultura, para que 

estivesse fazendo o serviço de limpeza do campo do Guarany esporte Clube na Comunidade de 

Santo Antônio neste Município de Colares. Falou ainda que deveria haver união de todos em prol a 

situação dos ramais, haja visto que estava do mesmo jeito da administração passada. Portanto 

todos deveriam se unirem e irem perante a Secretaria de Obras do Estado para discutirem quais as 

possibilidades do asfaltamento. Em aparte o Vereador Renato Junior, sugeriu que fossem em busca 

de emendas Parlamentares, através dos Deputados Federais. Com a palavra novamente o 

Legislador Daniel Lobo, assegurou que essa situação somente estava agravando e o povo 

continuava sofrendo bastante. Portanto a assinatura de todos teria  um peso muito grande perante 

aos órgãos competentes, mesmo que fosse através de vídeos conferencias. Até porque este Edil iria 

provocar o vice-Governador Lucio Vale para que intermediasse a reunião na Sedope. Solicitou o 

envio de oficio a Secretaria de Educação para que enviasse a este Edil copia da lotação dos 

funcionários para uma analise mais concreta. Passados os trabalhos para a Primeira Parte da 

Ordem do dia, assomando a tribuna da Casa o Vereador MARCOS JORGE, reforçou a fala dos 

seus pares, pedindo ao Edil Renato Junior que entendesse que estavam uma nova fase e todos os 

pedidos eram de suma importância, porque entendiam que a nova Prefeita tinha interesse em 

solucionar os problemas. Felicitou-se com o Secretário de Infraestrutura pela sua boa vontade em 

querer fazer seus trabalhos, pois demonstrava esse interesse, mas que muitas das vezes se tornava 

impedido por conta da natureza, porque como ex-Vereadores era conhecedor dessas passagens ao 

Povo, haja visto ser uma vontade e anseio de darem direito para esses Cidadões. Agradecendo-o 

por ter atendido o seu pedido e programado a limpeza da Localidade de Maracajó, pois esteve 

junto com a Prefeita fazendo a inspeção técnica para a realização do feito. Pediu que fosse enviado 

oficio a Secretaria Municipal de Educação, quando se daria inicio a recuperação das Escolas 

Municipais, que muitas necessitavam serem restauradas por conta do tempo. Por questão de 

Ordem o Vereador Renato Junior, pediu de viva voz ao Secretário de Administração com relação 

as instalações das torres que precisam ser liberadas, pois o Jurídico precisava resolver essa 

situação porque as empresas tinham prazo e o Município não podia perder o feito. Da tribuna da 

Casa a Vereadora ALCINARA MARTINS, Líder de Governo na Casa, falou que estava em prol de 

estreitar a opinião Publica e Prefeita, porque os Poderes deveriam andar de mãos dadas. Garantiu 

que andava todos os dias nos ramais, porem o momento era paliativo por conta da chuva e que 

precisava de organização. Quanto a Saúde Pública, teriam de ficar atentos para cada caso que 

acontecesse, pois o momento era muito importante. Quanto a colocação dos tubos o tempo poderia 

degradar. Quanto a iluminação, o que estava ocorrendo era fato, mas que tão logo seria tomado 

providencias. Disse que acreditava no concurso Público, porque não havia nenhuma oposição do 



Executivo. Afiançou que acreditava na Casa e nas lideranças, porque ninguém poderia passar 

batido, porque eram sabedores de como encontraram o Município e as dificuldades seriam 

pertinentes. Portanto que buscassem junto aos seus Deputados Estaduais e Federais retornos para 

o Município, pois a maioria somente aparecia na época de pedirem votos. Devendo haver o 

estreitamento e controle para que os visitantes Deputados tivessem compromisso com o Município. 

Ao concluir disse que não seria conivente a nada que viesse de negativo e lutaria para atenuar as 

situações em todo o Município. Assomando a tribuna da Casa o Vereador Presidente WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, afiançou que já esteve conversando com os moradores da Comunidade de cacau há 

respeito da tubulação que será colocada num trecho do ramal, porque não importava como estava 

e sim que fosse resolvido. Disse ainda que todas as informações com relação a vacina de 

imunização do Covid dezenove, estava informado no portal da transparência da Prefeitura 

Municipal. Comentou há respeito da pandemia, salientando ser contra a entrada de piquenique, 

porque se não haver uma triagem a tendência seria priora. Destacou as dividas do INSS da gestão 

passada da CMC e quem dever vai ter que pagar. Disse ainda que já estava sendo resolvido a 

situação da contratação da especialidade de ultrassonografia, porque a gestão passada tinha 

deixado de pagar quatro meses pro medico que atendia nessa área. Pediu o envio de oficio para a 

Secretaria Municipal de Saúde, para que contratasse um médico para fazer os exames de 

ultrassonografia no Município. Oficializasse também todos os Secretários Municipais, para que 

enviasse ao gabinete deste Legislador relatório de como encontraram as respectivas secretarias 

das quais o assumiram, até porque este Edil somente poderia fazer alguma cobrança depois que 

houvesse provas concretas, pois se assim fosse não iria se colar e com as provas tudo seria 

diferente, porque o Povo precisava saber o que de fato estava ocorrendo. Repassados os trabalhos 

para a Segunda Parte da Ordem do Dia, foram lidos, discutidos, votados e aprovados os 

requerimentos: Requerimento N° 003/2021, Requerendo da Prefeita Municipal, através da 

Secretaria de Obras e Urbanismo que fosse construída uma concha acústica em frente a igreja 

matriz de Nossa Senhora do Rosário nesta Cidade de Colares e Requerimento N° 004/2021, que 

fosse construído um palco com quiosques  , as proximidades da praça do Cristo, nesta Cidade de 

Colares, ambos de autoria do Vereador Renato Junior e Requerimento N° 001/2021, de autoria do 

Vereador José Nildo, requerendo da Gestora Municipal, que fosse construída uma sala de aula, 

reforma completa na estrutura física, espaço coberto e muro em toda a sua extensão                                     

Esgotada a hora regimental o Presidente encerrou a presente sessão, convocando senhores 

Vereadores para próxima sessão Ordinária e para constar 

eu,_________________________________________________ 1º Secretario mandei lavra a 

presente ATA, que após ser lida, discutida, votada e aprovada vai assinada por mim e demais 

vereadores presente.  

 

 

 

Sala de reuniões da Câmara Municipal de Colares em, 19 de fevereiro de 2021. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


