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Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 CONCEIÇAO COSTA-MDB,  Secretariado pelos os parlamentares: 

ROMULO ROBSON 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-PSC e ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO- MDB. RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO-PDT. Ausente ( atestado medico) Constatando haver quórum o Presidente 

rogando a Deus e a virgem do Rosário declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica 

realizada pela segunda Secretária, foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 

08, versículos 01 à 03. Foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as ATAS da 

Trigésima Nona Sessão e Quadragésima Sessões Ordinárias. Leu-se os Expedientes: Atestado 

médico, em nome do Vereador Renato Junior; Solicitação da Comissão Criadora da Bandeira do 

Município, OF: N° 372/2022, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social e OF: N° 

2.146/2022, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde. O Vereador Presidente, repassou a 

Comissão de Saúde o Plano Municipal de Saúde para análise. Na Hora do Grande Expediente o 

Vereador Roberto Junior usando da palavra, afiançou ter ido fazer visita na comunidade de Terra 

Amarela e pode observar a necessidade da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, levantar-se 

de sua cadeira e ir fazer visitas nas comunidades que encontram-se abandonadas, porque as 

cobranças eram muito grande aos parlamentares sendo ainda que este Edil ouviu da boca de um 

dos moradores, cobrando-lhe que ´´depois que ganhava não voltava`` o que tinha sido retrucado, 

porque sempre cobrava por todas as comunidades. Pedindo-lhe através de oficio que pudesse estar 

fazendo através de sua Secretaria a Terraplanagem na vicinal de acesso ás localidades de 

Mocajatuba á Maracajó e demais adjacências, por encontrar-se bastante deteriorada e o acesso 

estava difícil aos transeuntes. Pediu também que mandasse o serviço de Iluminação Pública e 
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limpeza de um modo geral em todos os Cemitérios do Município de Colares, logo no meado do mês 

de outubro antecedendo o dia de finados, porque as cobranças eram pertinentes. Assim como a 

limpeza das ruas e travessas de modo geral na localidade de Mocajatuba. Na sequência o 

Vereador José Nildo, pediu a viva voz a Secretaria de Infraestrutura conforme as palavras de seu 

par acima mencionado e fosse visitar o município como um todo, porque não estava vendo 

nenhuma ação por parte dela. Sendo que no hoje, havia quebrado a cabeça da ponte da 

Comunidade de Candeuba e algo mais poderia ocorrer se não tomasse as devidas providencias. 

Comentou que encontrou no ramal apenas o operador da máquina fazendo a raspagem não 

compreendendo o porque na Secretaria de Infraestrutura ter toda uma equipe e ninguém 

acompanhava o funcionário, que por índole era bastante eficiente no que estava fazendo, porque o 

Sr. Taken já havia trabalhado com este Edil conhecia sua eficiência. Demonstrou indignação com 

a situação da Escola Donatila Barriga, porque desde fevereiro estava cobrando e nada de ser 

executada a sua reforma, pois os professores estavam dando aula embaixo das  arvores, porque o 

espaço onde abrigava a escola ser muito quente e prejudicava os alunos, devido não haver janelas 

e o ventilador não estar resolvendo a quentura, mesmo com essa problemática, ninguém fazia 

nada. Pediu que fosse enviado oficio para a Secretaria de Infraestrutura, para que mandasse fazer 

a reforma do trapiche da localidade de Guajará que encontra-se com os seus pilares bastante 

deteriorados e a qualquer momento poderia ocorrer acidentes, riscos muitos grandes porque os 

ferros estavam expostos, necessitando urgentemente de um engenheiro para uma visita técnica e 

posterior providencias. O Vereador Wladimir Conceição, deu sua condolências pela perca de seu 

sogro, desejando muitas forças para a família enlutada. De posse da palavra o Vereador Daniel 

Lobato, felicitou-se com todos os envolvidos no casamento comunitário, porque estava tudo muito 

bonito. Destacou que no começo do ano todo tem aumento salarial e no hoje a Educação Municipal 

estava sendo penalizada, sendo um absurdo o procurador falar que o Município passava por 

momentos difíceis, no entanto o dinheiro que pagava todas as assessorias deveria ser investido nas 

Escolas que encontravam-se precárias. Entendendo que a Prefeita se esforçava para trazer 

benefícios massa as coisas não andavam, pois quase todas as obras estavam paradas por falta de 

competência de quem gerenciava. Principalmente a obra do ginásio maezão, porque se a empresa 

responsável não estivesse dando conta, que fizesse o chamamento de outra, o que não poderia era 

parar a obra de suma importância para o Município. Falou ainda que hoje faziam dois dias que o 

bairro Jangolândia estava sem água e ninguém achava uma solução para o problema. Em aparte o 

Vereador Presidente Wladimir Conceição, afiançou que quanto a questão da falta de água, porque 

quando fez um documento pedindo para ser assinado pro Secretário de Licitação sair, alguns não 

assinaram, portanto a única culpa do Micro Sistema de Abastecimento de Água do Bairro 



Jangolândia ainda não ter saído, era tão somente do Sr. Marivaldo Palheta e que a Prefeita não 

enxergava isso, mas com o documento assinado ela tomava as providencias, porque o prazo da 

obra estava se ultrapassando. Retomando a fala o Vereador, Daniel Lobato, falou que faltava 

pulso da Prefeita Municipal e dos Edis, porque as licitações não andavam, as Escolas paradas por 

falta de reforma, porque os Vereadores cobravam mas a Prefeita deveria tomar atitudes, assim 

como a questão dos ramais, porque somente o taken e cláudio não seriam os únicos, para 

trabalharem e como não bastasse, operando uma máquina que estar sem luz. Sendo que a Empresa 

fazia sua parte e a prefeitura o restante, com uma máquina que parava porque não poderia 

esquentar.  Assim como a Prefeita trazendo recursos que era mal administrado, porque na 

localidade de Ariri os serviços todos parados porque não haviam recebido por terem limpado a 

estrada. Entendendo que não bastava somente falar, tinha que pressionar. Disse que assinava o 

documento para tirar o secretario de licitação, igualmente a Secretaria de Infraestrutura que as 

coisas não andavam. De posse da palavra o Vereadora Lilianny Rodrigues, teceu comentários 

concernentes a vinda do Governador do Estado no Município, parabenizando-o. No entanto no dia 

houve uma liberação por cota do combustível para quém fosse participar da carreata. Portanto, 

tinha para comprar combustível, mas não tinha para a reforma dos Postos de Saúde e Escolas 

Municipais. Pediu a Secretária da Casa que entregasse aos seus pares que não era de facebook, 

mas onde a Sra. Kiara havia mandado e citado o nome desta Legisladora e Vereador Daniel Lobo. 

Mediante ao exposto pediu ao Presidente da casa que Convocasse a Secretária Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo, para que viesse nesse Poder prestar esclarecimentos e porque ter 

usado sua rede social e se aproveitando do fato, falando que agora todos estavam do lado da 

Prefeita e somente está Parlamentar subtendido e o Vereador Daniel Lobato estavam de fora, 

sendo este a parte ruim. Sendo assim que se explicasse o por que se reportar desse fato? Ou será 

que a secretária não trabalhava para Prefeita que não mandava; sendo assim estava inserida na 

administração. Porque se não houvesse resposta, tomaria outra decisão. Pois a Prefeita já tinha 

sido Vereadora, também não fazia sua cabeça e não seria por questões partidárias. Portanto não 

iria admitir e aceitar que ninguém viesse falar que não fazia parte da base, sendo que foi eleita 

para representar o povo. Até porque o Vereador Daniel Lobato, tinha sido tratado como lixo, ou 

será que era assim que a Secretária tratava a Gestora? Dessa feita, pedia respostas para prestar 

esclarecimentos, porque tudo isso havia lhe causado indignação. Falou ainda que segundo 

informações o Pastor Eliezer Silva havia ficado fora da lista de convidados do Casamento 

Comunitário. O Presidente Vereador Wladimir Conceição, acatou a solicitação de convocar a 

Secretaria de Infraestrutura, para que não generalizasse, porque talvez a Prefeita não era 

sabedora, porque os Vereadores eram representantes do povo e no Parlamento eram como uma 



família e ninguém tinha o direito de expor os parlamentares. Como réplica o Vereador Daniel 

Lobato, afiançou que já estava tomando as devidas providencias, porque em seu entendimento a 

Secretária queria dizer que só tinha privilégios, quem pertencia a Base do Governo, sendo uma 

falta de ética por parte da mesma. Com a palavra o Vereador Líder do Governo Marcos Jorge, 

associou-se a fala da sua par concernente a fala da Secretaria que não seria a Prefeita. Externou 

sua indignação com relação á demora no atendimento das pessoas e clientes da Agência 

Banpará/Colares mesmo sendo sabedor que a mesma havia trazido muitos benefícios para o 

Município, porém o atendimento estava sendo precário, pois observou que pessoas estavam 

voltando para sua residência devido a espera ser muito grande e as pessoas que necessitam de 

transporte para a zona do meio não tinha como esperar e sem deixar de falar que estavam pagando 

o seu deslocamento. Até porque no caixa de atendimento não tinha ninguém para ser atendido e 

funcionário estava lá sem fazer nada. Mediante ao ocorrido pediu que fosse encaminhado oficio 

para a gerência do Banco Banpará local, para que pudesse estar agilizando um atendimento mais 

eficaz aos usuários, porque a demora estava muito extensa para serem atendidas. Solicitou ainda 

que fosse enviado expedientes as operadoras de telefonia móvel para que fosse expandida até a 

localidade de Maracajó e adjacências, devido as dificuldades serem muito grandes na 

comunicação, principalmente em caso emergencial. Agradeceu e demonstrou sua alegria em ser 

atendido em seu requerimento que foi atendido, para a construção da ponte de vicinal que liga a 

localidade de Maracajó e Mocajatuba e adjacências. Agradecendo da realização da tão sonhada 

Ponte em prol ao povo. Passado os trabalhos para a Primeira Parte da Ordem do Dia, fez uso da 

palavra a Vereadora Alcinara Martins, destacou que o primeiro casamento comunitário que 

aconteceu no Município, como parlamentar tentou dá o seu máximo conforme sua vontade. Com 

relação ao Pastor Eliezer Silva, disse que tinha convidado sim, mas que não havia permanecido até 

o final, porque disse que tinha outro compromisso e em nenhum momento tinha-o desrespeitado, 

até porque era o único membro religioso presente no evento. Afirmando que o cerimonial tinha 

sido uma Emenda Parlamentar oriunda do Deputado Federal Hélio Leite e que esta Parlamentar 

tinha ido pra cima porque quando se pede põe e não queria menos, igualmente outros Municípios 

que haviam sido contemplados. Falando ainda da expectativa dos casais foi superada e a acolhida 

através de transparência, pois tinha que fazer acontecer esse evento maravilhoso e que todos 

tinham saído agradecidos e felizes pela a realização do feito, por terem conseguido fazerem uma 

festa dentro dos conformes para celebrar casais e com Projetos Sociais a bem do Município. 

Portanto agora iria pra cima concernente a obra do ginásio de Esporte Maezão que também era 

emenda do Deputado acima mencionado e contemplava o esporte. Com relação ao Secretário de 

Licitação, era competência do Executivo, mais estava tendo morosidade e deveria ser chamado 



como primeiro passo para dar esclarecimentos o que de fato estava ocorrendo.  Quanto a 

Secretária de Infraestrutura, tinha que ser revista e olhada com carinho, porque no inverno a 

situação seria caótica, porque o trabalho estava muito lento e superficial. Assegurando que o 

Vereador José Nildo já havia falado várias vezes com relação a ponte de Candeuba, porque o que 

difere o mandato e a responsabilidade, porque se alguém viesse a sofrer algum acidente, ela iria 

resolver, mas que ninguém iria esperar que acontecesse para solucionar o problema e providencias 

deveriam serem tomadas. Afiançou que a questão Banpará, era uma situação que precisava ser 

conversada para priorizar o povo da zona do meio e posterior os moradores da sede. Ao concluir 

disse não ter participado da carreata do Governador por fazer parte do candidato de sua sigla 

partidária PMN. Por questão de ordem a Vereadora Lilianny Rodrigues, afiançou que somente 

havia questionado a questão do Pastor Eliezer Silva, porque tinha sido sabedora que ele não 

estava no evento. De posse da palavra o Vereador Rômulo Robson, garantiu que em nenhum 

momento o fato cogitava uma aliança política e sim o compromisso do Governo Estadual com o 

Município, haja vista os parlamentares eram representantes do povo e cada um tinha sua 

representatividade perante a comunidade. Concernente a Secretaria de Agricultura, disse que já 

havia cansado de fazer seus pedidos e nada resolvido. Pediu novamente o encaminhamento para a 

COHAB com relação aos contemplados do Cheque Moradia primeira e segunda etapa via 

Ministério Público, assim como respostas da Empresa referente a medição da Obra dos ramais. 

Solicitou aos membros da Comissão de Saúde para fazerem visita nas Obras do Hospital 

Municipal. Afiançando que nenhuma Empresa licitada para as Obras no Município poderiam 

receberem antes da conclusão da Obra, porque existia a medição para a gestão poder pagar. 

Também como a Comissão Permanente de Educação que pudesse estar fazendo a fiscalização na 

Obra da Secretaria Municipal de Educação. Pedindo a Mesa Diretora que suas solicitações fossem 

revistas um tempo hábil. Falou ainda que precisava de respostas com relação ao aparelho de Raio-

X (RX) se já estava funcionando porque era de suma importância aos pacientes necessitados na 

UMS. Assegurou que não iria falar mais nada referente a Secretaria de Infraestrutura, porque o 

direcionamento era da Prefeita. Ao concluir sua fala Requereu Verbalmente, um pacote de ações 

na comunidade de Jacaremãe. Por questão de Ordem o Vereador Daniel Lobato, disse que fazia 

fiscalização mas não tinha respostas, sendo que a Empresa prestadora da Obra da UMS era da 

Cidade de São Caetano  e segundo consta, ela era problemática. Portanto a Prefeita deveria ter 

pulso e tomar providencias. Convocou os Membros da Comissão de Saúde para fazerem uma visita 

nas obras da UMS. Na ótica de sua oratória o Vereador Wladimir Conceição, solicitou que 

Convidasse os Representantes das Empresas que estavam fazendo as obras do Hospital Municipal, 

recuperação dos ramais, Secretaria Municipal de Educação e ginásio de Esportes Maezão, para 



que viessem neste Poder prestar esclarecimentos sobre assuntos pertinentes a realização das obras. 

Direcionou sua fala ao Secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca, que tomasse a devida 

providencia com relação ao tubo de esgoto que quebrou há algum tempo e não fazem nada, assim 

como o trapiche que encontra-se as escuras. Sendo que também iria acabar a gestão e não 

consertavam a pia dos boxs, devido a tubulação ser jogada direto na fossa e ao desaguar o dos 

canos o odor era insuportável. Entre outras, entrava e saia Engenheiros e nada resolviam, por 

consequência do Mercado ser mal estruturado, ou será que iriam esperar cair para tomarem as 

devidas providencias. Parabenizou a Prefeita, Secretária de Assistência e todos os envolvidos no 

casamento comunitário, porque tudo tinha sido um lixo e a estrutura muito bem organizada. 

Emenda está, através do Deputado Estadual Hélio Leite, igualmente a emenda destinada a reforma 

do Ginásio Maezão. Destacou que a reforma da Câmara já estava em fase conclusiva, somente 

questionava a Engenheira, portanto sua entrega seria simples e com data a ser marcada. Informou 

a Vereadora Lilianny Rodrigues, que o combustível para a carreata, tinha sido doado pelo 

Governador do Estado. Assim como o ramal da Comunidade de Santo Antônio, que ainda que 

ainda seria jogado para finalizar o serviço, pois entende que  o operador estava trabalhando 

melhor sozinho que mal acompanhado, porque as pessoas que não entendiam de nada, somente 

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

para a mão do Presidente da Comissão de Justiça e Redação de Leis o Projeto de Resolução N° 

001 de 06 de setembro de 2022, de Autoria do Vereador Wladimir Conceição, que altera o Art. 5° § 

1° da Resolução N° 001 de 30 de junho de 2022 e os Artigos 1° e 2° da Resolução N° 001 de 02 de 

abril de 2018, nos termos do Artigo 1° da Emenda á Lei Orgânica de Colares N° 001 de 15 de 

dezembro de 2000, para análise e posterior parecer, ainda foram lidos, discutidos, votados e 

aprovados por unanimidade Requerimentos N° 001/2022, de Autoria do Vereador Rômulo Robson 

Oliveira de Oliveira, Marcos Jorge Siqueira dos Santos, Renato Junior do Nascimento e Roberto 

Junior de Moraes Lobato, Requerendo do Legislativo Municipal que fosse concedido ao Sr. Dr. 

DANIEL BARBOSA SANTOS – Prefeito Municipal de Ananindeua o TITULO DE CIDADÃO 

COLARENSE e Requerimento Verbal, de Autoria do Vereador Rômulo Robson de Oliveira de 

Oliveira, requerendo um pacote de Ações na Comunidade de Jacaremãe, tais como: Roçagem, 

limpeza, terraplenagem, iluminação pública e outros. Nada mais a tratar 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 e demais Vereadores 

presentes. 

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Colares, em 16 de setembro de 2022.                                                                                                                       



 


