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Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade 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 Legisladores, RÔMULO ROBSON DE 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; MARCOS 

JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS – PSB; RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO- PDT e 

RENATO JUNIOR DE MORAES LOBATO – MDB. Constando haver quórum o Presidente 

rogando há Deus e a Virgem do Rosário declarou aberta a sessão. A leitura Bíblica realizada pela 

segunda secretária foi o Salmo 23. Foi lida, discutida, votada e aprovada por unanimidade a Ata 

da trigésima quarta Sessão Ordinária, sendo que a Ata da trigésima sexta Sessão Ordinária  foi 

retirada para posterior aprovação. Leu-se os Expedientes: OF: N° 126/2022- Prefeita Municipal 

de Colares; OF: N° 16/2022, Departamento de Vigilância Sanitária; OF: N° 803/2022, Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e Convite, Assembleia de Deus em 

colares, o qual foi repassado a mão do Presidente da Casa através do Pastor Eliezer, que convidou 

a Vereadora Lilianny Rodrigues para fazer a entrega do referido convite. No ensejo o Pastor 

perguntou aos Parlamentares se em algum momento a Edil Lilianny Rodrigues havia 

envergonhado o Poder Legislativo? Obteve resposta negativa. Ainda com a palavra o Pastor, falou 

que a Vereadora Lilianny Rodrigues, estava neste Poder através do Sr. Jesus, sendo uma grande 

parceria da igreja Assembleia de Deus, fazendo seu trabalho com honra e humildade. Portanto 

sentia-se honrado por toda sua desenvoltura. Fez uma breve oração clamando ao Sr. Deus, muitas 

bençãos e união neste Poder. Logo após, o grupo Alto Louvores, entrou em louvor de graças. O 

Presidente da casa, agradeceu a presença do Pastor Eliezer e grupo Alto Louvores, colocando a 

Câmara Municipal para seu inteiro dispor. Na Hora do Grande Expediente, fez uso da palavra o 

Vereador Roberto Junior, questionou a recuperação dos ramais que estavam em péssimas 

condições. Pediu o relatório de todo o trabalho feito no serviço de iluminação Pública em todo o 
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Município, haja visto que as comunidades de Santo Antônio do Tauá Pará, Terra Amarela, São 

Pedro, Ururí e Aracê estavam todas no escuro, por consequência dos reparos eram caóticos, 

porque trocavam cinco lâmpadas e deixavam o restante. Falou novamente da situação do Posto de 

Saúde da comunidade de Santo Antônio de Colares, assim como o ramal da mesma, que 

encontram-se precários e este Edil já solicitou o serviço, que nada fizeram, porque se quisessem 

teriam feito antes da conclusão da ponte. Falou também da ordem do serviço dos ramais que já 

tinha sido assinado, mas os trabalhos não tinham sido iniciados. Destacou que na comunidade de 

Jacaremãe estava necessitando de terraplenagem, roçagem e limpeza em caráter de urgência, pois 

as ruas e travessas encontram-se intrafegáveis. Igualmente na localidade de Mocajatuba, que já 

estava cansado de pedir a terraplenagem e não tinha sido atendido. Até porque em dezembro tinha 

sido vergonhoso colocarem caroços de muru-muru nas poças para servir de asfalto. Solicitou aos 

funcionários da Secretaria de Infraestrutura que tivessem vergonha e respeito com o povo e não 

colocasse capa de curvão nos ramais, porque ficava pior do que estava, e ainda iriam falar que 

estava uma maravilha, porque todos sabiam das dificuldades que encontravam-se a zona rural. 

Pediu ainda a limpeza e terraplenagem e iluminação Pública da comunidade de Candeuba, porque 

não era um dever e sim uma obrigação, principalmente no que tange a iluminação Pública. Com a 

palavra o Vereador Renato Junior, garantiu que não era nenhuma obrigação e sim um dever com 

relação a iluminação Pública, porque era responsabilidade da Prefeitura, que tinha o dever de 

fazer sua parte. Concernente a obra da ponte de Santo Antônio de Colares, era pra ser construída 

toda em concreto devido o valor ser muito alto. Ficando muito feliz porque era o direito ir e vir e 

após a cobrança de alguns parlamentares, somente reforçou a conclusão da obra, porque era o 

dinheiro público dos cidadãos que pagavam seus impostos. Disse ainda que já havia oficializado a 

Secretaria de Saúde concernente a médicos, ultrassonografia e outros. Portanto estava esperando 

respostas, porque tinha prazos, uma vez que foi dito pela Secretaria que havia mais de um milhão 

disponibilizado para á Saúde e daria para fazer a compra de um aparelho de hemograma e muito 

mais. Falou que segundo a Lei Orgânica do Município, o Vereador é inviolável e este Edil iria 

continuar fazendo as fiscalizações. Disse ainda que não obteve respostas com relação ao Concurso 

Público Municipal pois continuavam fazendo contratações e ainda diziam que não tinha dinheiro 

para pagarem o triênio, sendo que deveriam primeiramente garantir os direitos dos servidores e 

funcionários, para posteriormente fazerem os contratos. Destacando que em alguns aspectos ficava 

feliz, mas em outros lhe causava indignações, porque havia chegado o verão e já era o momento de 

fazerem os serviços, porque a situação do meio rural, era bastante crítica. Passado os trabalhos 

para a Primeira Parte da Ordem do Dia, fez uso da palavra o Vereador José Nildo, afiançou que 

ao visitar a UMS juntamente com o Vereador Daniel Lobato, haviam sido impedidos pela a 



Diretora do órgão de fiscalizarem a sala de exames de hemograma, e que no momento quiseram 

saber de onde estava vindo essa ordem? Até porque os Parlamentares eram fiscais do povo, sendo 

bastante cobrados e não poderiam tolido dos seus direitos. Assim como no dia vinte de junho o 

Ministério Público pediu que fossem entregue o carro do Conselho Tutelar que já estava há um ano 

parado em uma oficina,. Solicitou a Comissão Permanente de Educação que pudesse estar fazendo 

a fiscalização na Escola Municipal Donatila Barriga que até  o encontro a promessa da Prefeita na 

presença do Vereador Romulo Robson não tinha se cumprido e os alunos estavam estudando em 

um local improvisado e sem nenhuma condições de um bom aprendizado. Assim como as Escolas 

de Aracê, Ururí, Mae Rita e etc. Portanto, a Comissão Permanente deveria se manifestar nesse 

particular, porque recurso existia e já haviam medido a área mais de dez vezes e nenhum pilar 

construído. De posse da palavra o Vereador Daniel Lobato, teceu comentários concernente a 

realização necessária do Concurso Público destacando que os Médicos que estavam fora da folha 

de pagamento por serem terceirizados já haviam voltados para a folha novamente, sendo que seus 

vencimentos estavam muito acima do que pediam, mas que este Edil ainda estava no aguardo para 

a fiscalização. Falou ainda que iria oferecer Denúncia ao Ministério Público concernente a 

funcionária Reginalva Barata, que tem cento e vinte horas de aula no Município de Santo Antônio 

do Tauá e recebe dedicação exclusiva no Município de Colares, considerando crime e poderia 

responder um PAD. Sendo que o papel do Vereador é fiscalizar, o que este parlamentar estava 

fazendo. Afiançou que o carro do Conselho Tutelar permanecia na loja Ka Center de propriedade 

do irmão do ex-secretário de Finanças e a Empresa que ganhou a licitação no Município estava 

implicada no Município do Marajó por ter em seu quadro, médicos falsos. Rogando ao Presidente 

da Comissão de Saúde que esteve  fiscalizando   os médicos que atuavam no Município, dando uma 

resposta ao povo. Parabenizou a Prefeita pela entrega da ponte na comunidade de Santo Antônio 

de Colares, por não ser mais que sua obrigação. Na ótica de sua oratória a Vereadora Lilianny 

Rodrigues, fez um breve comentário com relação a inauguração da ponte da comunidade de Santo 

Antônio de Colares, pois o recurso empenhado dava para construí-la toda em concreto armado, o 

que poderia provar por ter ocorrido em outros municípios, sendo que segundo consta, que a 

empresa prestadora de serviço havia recebido somente cem mil reais de um montante de 

quatrocentos e trinta e nove mil e trezentos e quarenta reais. Até porque havia um vídeo que no 

local estava o carro da Empresa, mas os funcionários eram da Secretaria de Infraestrutura, 

caracterizando um crime, porque se tivesse alguma rescisão de contrato, deveriam ter apresentado 

ao Legislativo Municipal, porque a própria gestora falava que os recursos tinha sido todos 

aplicados. Pediu que a Prefeita fosse oficializada para que informasse de onde havia vindo esse 

recurso para a referida obra. No entanto sentia-se feliz porque estava resolvendo uma situação 



muito difícil para a locomoção do povo da zona do meio. Que justificasse também o porque de 

estarem usando funcionários da Secretaria de Infraestrutura para as obras da ponte acima 

mencionada. Disse ainda que havia recebido uma ligação do Dr. Pascoal, que ainda não havia 

recebido seus proventos do mês de maio, período de sua distratação como médico que atendia na 

UMS de Colares e como não bastasse a Prefeita falava que estava surpresa com a falta desse 

pagamento. Sendo espantoso, porque uma ordenadora de despesa não ser conhecedora das contas 

há pagar. Pedindo informações ao Líder do Governo neste particular. Comentou ainda há respeito 

do aparelho de ultrassonografia, pois o ovo cobrava respostas devido as grandes necessidades. Até 

porque ninguém estava contra a gestão, e sim a favor do povo, pois estavam embasados em 

documentos. Pois gostando ou não iriam em busca de soluções, porque todos os documentos  

formatado em computadores através do portal de transparência não condizia com a realidade. 

Repassado os trabalhos para a Segunda Parte do ordem do Dia, o Vereador Rômulo Robson, 

convocou os membros da Comissão  de Educação para estarem na próxima terça feira ás nove 

horas neste Poder, com intuito de ser analisado o Projeto de Lei da Educação. Foram lidos, 

discutidos, votados e aprovados por unanimidades os Projetos da comissão Permanente de Justiça 

e Redação de Leis e Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei N° 002/2022, 

Originário do Executivo Municipal, que dispõem sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 

Exercício Financeiro de 2023 e dá outras providencias. Parecer da Comissão Permanente de 

Justiça e Redação de Leis, sobre o Projeto de Lei N° 001/2022, de autoria do Vereador Rômulo 

Robson, que altera o inciso 2° do 5° da Lei N° 001/2003, para vedar a Retenção de valores por 

parte da Concessionária de Energia Elétrica, Referente à Débitos de Iluminação Pública 

Municipal e Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação de Leis, sobre o Projeto de Lei 

N 001/2022, de Autoria dos Parlamentares Daniel Lobato e Rômulo Robson, que dispõem sobre a 

Promoção de Saúde e da Reintegração Social do Cidadão Portador de Transtorno Mental; 

Determina a Implantação de Ações e Serviços de Saúde Mental no Município de Colares-PA e dá 

outras providencias. Ainda lidos, discutidos, votados e aprovados os requerimentos: Requerimento 

N° 001/2022, autoria da Vereadora Alcinara Martins, solicitando ao Poder Legislativo que seja 

concedido títulos de Cidadão Honorário do Município de Colares aos Senhores: Marcus Vinícius 

Domingues da Silva; Alexandre Cezar de Carvalho Guedes; Leonardo Silva Figueiredo; Diego de 

Carvalho Lima e Alex Jorge Alves Costa, por se destacarem como excelentes profissionais a frente 

da Agencia Banpará, neste Município de colares, aprovado por unanimidades de votos. 

Requerimento N° 001/2022, de Autoria da Vereadora Lilianny Rodrigues requerendo ao 

Legislativo Municipal que seja Concedido o Título de Cidadã Honorária do Município de Colares-

PA á Sr. Doralice Sousa de Azevedo, em reconhecimento pelos trabalhos prestados para o 



crescimento do Município. Aprovado com abstenção do Vereador Wladimir Conceição. Nada mais 

a ser tratado o Presidente encerrou a presente sessão convocando os Edis para a próxima. E para 

constar, eu ____________________________________ 1° Secretário, mandei lavrar a presente 

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

Vereadores presentes. 

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Colares, em 24 de junho de 2022. 

                                                                                                   

 


