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Aos vinte e três 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 CONCEIÇÃO COSTA-MDB, Secretariado pelos os parlamentares: 

MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC e DANIEL LOBATO LOBO- Republicanos- 

ambos substitutos. Procedida a chamada habitual, marcaram presença os parlamentares: JOSÉ 

NILDO DA SILVA GURJÃO-PSDB; ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO- MDB e 

RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT; ausentes os Edis: ALCINARA MARTINS 

SANTOS DA SILVA SOUSA-PMN; LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA e ROMULO 

ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB. Justificaram 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 de Jesus Cristo, 

escrito por São Lucas, capítulo 09, versículos 18 à 22. Leu-se os Expedientes: OF: N° 218 e 219/ 

2022, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e OF: N° 004/2022, oriundo da 

Secretaria Municipal de Assistencia Social. Acatando a Solicitação através de oficio, compareceu 

neste Poder Legislativo a pedido do Vereador Presidente o Sr. Vitor Brilhante, responsável da 

Empresa Construtora Eirelli–ME, que estava fazendo a construção da obra da Secretaria 

Municipal de Educação. Assim como o Sr. Jackson responsável pela obra do Hospital Municipal. 

Os quais deram a esclarecer aos Vereadores todos os tramites das obras, sendo que o Vereador 

Presidente Wladimir Conceição, quis saber o porque dos trabalhadores da obra do Hospital terem 

sido remanejados para a obra da Secretaria de Educação por serem obra diferentes e contratados 

para a finalidade de suas contratações e cada Empresa havia feito contrato do seu pessoal. Obteve 

respostas explicativas, ficando prometido que isso não iria mais ocorrer. Falou ainda da 

problemática do Projeto mal feito concernente a parte elétrica da obra do Hospital, mas que já 

estava tomando as devidas providências. O Vereador Daniel Lobato, pediu que fosse enviado para 

o seu gabinete cópias do Projeto da Secretaria Municipal de Educação, Projeto do Hospital 

Municipal e Listagem dos funcionários que trabalhavam nas duas repartições. O Vereador Marcos 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ____________ de 2022. 

 

___________________________________ 

Presidente  



Jorge, agradeceu os Senhores pela presença, sendo sabedores que os esclarecimentos não seriam 

cem por cento, porem o retorno seria valido porque dariam respostas para a sociedade se por 

ventura ocorresse alguma fiscalização há mais. O Parlamentar Renato Junior, afiançou que se a 

casa Legislativa tivesse todos os Projetos das obras no Município, seria bem mais fácil a 

fiscalização. Dessa feita pediu o comparecimento do Engenheiro da Prefeitura Municipal de 

Colares para que pudesse estar prestando esclarecimentos, juntamente com os responsáveis das 

obras, porque o povo precisava de informações concretas. Solicitou ainda o Projeto de Reforma e 

Ampliação do Ginásio de Esportes “Maezão”. O Vereador Wladimir Conceição, disse que teria 

sido na falha desrespeitosa com esta Casa Legislativa, pois a administração era sabedora que os 

Parlamentares eram fiscalizadores e que tudo deveria ser esclarecido. Dessa feita, pediu o envio de 

oficio para a Gestora Municipal, para que determinasse a vinda do Engenheiro da PMC neste 

Poder, prestar esclarecimento concernente as Obras deste Município de Colares. O Edil Daniel 

Lobato, falou que o Engenheiro da Prefeitura deveria acompanhar todas as obras. O Sr. Vitor, 

disse que seria mesmo, mas que os parlamentares deveriam serem cientes que havia mudado o 

Engenheiro da Prefeitura, retomando a fala o Edil Daniel Lobato, disse que seria importante o 

Engenheiro da Prefeitura prestar os devidos esclarecimentos, porém a Empresa olhasse com 

carinho por essas obras que estavam sendo realizadas, uma vez que ao longo desse período tinham 

sido os únicos há comparecerem neste Poder para prestarem esclarecimentos do que estava 

acorrendo. O Sr. Jackson, responsável pela Obra de Reforma e Ampliação do Hospital, falou ter 

sido viável o convite para virem neste Poder, haja vista serem os representantes do povo. O 

Vereador Presidente Wladimir Conceição, sugeriu o envio de Oficio ao Ministério público a cerca 

da obra do Ginásio de Esporte Maezão,  pois a Empresa responsável pela obra não se manifesta e 

tudo estava parado e a Sociedade estava cobrando pois ser o único espaço destinado a prática do 

Esporte e seria também para os idosos desenvolverem os exercícios esportivos. Agradeceu a 

presença de todos, sendo o momento oportuno para os devidos esclarecimentos concernentes as 

Obras de Reforma e Ampliação do Hospital e Obras de Reforma do Prédio da Secretaria 

Municipal de Educação. NA HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, usou a palavra o Vereador 

Roberto Junior, retrucou a resposta do oficio oriundo da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo 

com relação a Ponte sobre o Rio Mararuá e areia para o cemitério, porque nada havia sido 

resolvido. Considerando inverídica sua resposta, porque nada tinha sido concretizado o que este 

parlamentar havia solicitado até mesmo para a Prefeita. Falou ainda que não era sabedor a quem 

pertencia os maquinários que estavam fazendo os serviços nos ramais, porque observou a caçamba 

da Prefeitura vendendo ou doando areia na localidade de Mocajatuba; o que causou-lhe 

indignação, porque como parlamentar pedia e não era atendido, porém quis saber da Secretária se 



ela era sabedora de todas essas situações. Pediu através da Presidência o envio de ofícios: Oficio 

para a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo para que informasse há respeito de: Qual 

planejamento estava existindo para dentro do bairro Jangolândia. Que fosse feito o serviço de 

Iluminação Pública pro referido bairro; Que informasse há respeito da reforma ou Construção dos 

Mercados Municipais das localidades de Mocajatuba, Ariri e Jenipaúba da Laura. Oficializasse 

ainda a Secretária de Saúde, para que informasse ao gabinete deste Parlamentar como estava a 

situação da reforma do Posto de Saúde de Mocajatuba, pois estava com muitas infiltrações e sua 

estrutura física danificada. Com a palavra o Vereador Renato Junior, falou ser indignante a 

situação da Obra de Reforma do Ginásio de Esporte Maezão, pois era o único ginásio desportista 

bastante utilizado e agora encontra-se fechado com as obras parada e o povo cobrava dos 

parlamentares, que fossem os intermediadores perante ao Executivo e sua conclusão o quanto 

antes. Até porque eram os fiscalizadores e as obras deveriam serem de boa qualidade para o 

Município, assim como todas as outras obras. Assim como a obra da Ponte, que segundo o 

Secretário de Estado o recurso já estava na conta da Empresa responsável, sendo que nada havia 

sido feito, porque o povo queria ver o resultado. Sugeriu a união das forças para verem perante ao 

Governador do Estado para pedirem a drenagem do bairro Jangolândia, uma vez que o ponta pé 

inicial este Edil já havia dado em conversa com o Governador, porque não poderia asfaltar se não 

for feito a drenagem, pois no período do inverno não o suportaria. Assim também buscarem 

melhorias ao bairro do Bacuri que estar com a orla totalmente assoreada. Pediu o envio de oficio 

para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, para que pudesse estar fazendo um 

pacote de ações nos bairros Bacuri, Jangolândia, Maranhense, que encontram-se sujos e no 

cerrado, assim como também nas comunidades de Candeuba, Terra Amarela e São Pedro, sendo 

que nessas comunidades, deveriam também serem agraciadas com o serviço de terraplanagem por 

encontrarem-se com suas ruas e travessas esburacadas, dificultando o ir e vir das pessoas e com 

tal serviço com certeza amenizaria bastante essa situação. Agradeceu a Mesa Diretora da Casa, 

por ter promulgado a Lei da ajuda de custo para as Bandas Musicais do Município. Projeto este de 

autoria deste parlamentar com o apoio do parlamento. Felicitou-se com a Banda Musical “Nova 

Harmonia”, pelo primeiro lugar na categoria “Fanfarra” na cidade de Igarapé açu. Destacou 

também a equipe do Futsal Feminino por ter representado tão bem o Município de Colares na 

Copa Estadual. O Presidente da casa Vereador Wladimir Conceição, deu boas vindas ao Vereador 

acima mencionado que estava afastado por motivos de Saúde. Passado os trabalhos para a 

Primeira Parte da Ordem do Dia, fez uso da palavra o Vereador José Nildo, disse que estava 

chegando as eleições e haviam comunidades onde existia Sessão Eleitoral que estavam no meio do 

mato, exemplificando a comunidade de Cumií, que estava abandonada. Pediu o envio para a 



Secretaria de Infraestrutura, para que mandasse tapar uma vala imensa ao lado do Posto de Saúde 

de Jacaremae, assim como nas comunidades de Cacau e Santo Antônio do Tauá Pará que antecede 

a festividade do Círio, e as ruas necessitavam de um serviço de terraplanagem por encontrarem-se 

todas danificadas e com difícil acesso. Igualmente na Comunidade de Cacau que também ocorrerá 

o Círio no terceiro domingo de Outubro e o ramal e comunidade como um todo encontra-se caótica 

em todos os aspectos. Afiançou que a areia para a construção do elevado da caixa d’agua da 

comunidade de Santo Antônio do Tauapará, ainda não havia sido colocada, projeto este em 

parceria com a Vereadora Lilianny Rodrigues, mas que necessitava da areia por parte da 

Secretaria, para as edificações do mesmo que estava prestes a desabar. Também como o trabalho 

da ponte de Candeuba que ainda persistia o problema. Destacou que estavam fazendo a 

terraplanagem dos ramais, mais ninguém por parte da Secretaria de Infraestrutura para fazer a 

fiscalização, porque estava um verdadeiro pula-pula, pois somente o pessoal da máquina ficava 

inviável, até porque ninguém sabia nada referente a citada Secretaria, faziam o serviço pela 

metade e assim acabava prejudicando partes que necessitavam serem recuperadas. Falou ainda ser 

inadmissível os dois tratores novos destinados a Secretaria de Agricultura, já estavam paradas por 

problemas mecânicos e enquanto isso, existiam vários agricultores necessitando de serviços para 

arada seus terrenos. No entanto pode observar que um trator estava aradando o terreno do Sr. 

Felipe e a população estava também por esse feito. De posse da palavra o Vereador Daniel 

Lobato, garantiu que a Secretaria de Infraestrutura estava vivendo momentos muitos difíceis, pois 

pode observar a caçamba dando suporte para colocarem a escada para os  funcionários fazerem o 

serviço de iluminação Pública. Sendo que estava vendo o desempenho da Prefeita em buscar 

benefícios e melhorias para o Município, mas algumas Secretarias não estavam tendo 

direcionamentos. Pois as máquinas estavam quase todas paradas e nem falava mais em obras 

porque nada acontecia e este Edil iria se calar porque o problema era estrutural ou até mesmo da 

Secretária. Haja vista que no bairro Jangolândia não tinha nenhum olhar carinhoso e o povo do 

bairro já estava querendo se reunir para fecharem a PA 238, porque a situação estava caótica, 

principalmente com a questão da água potável, pois acreditava, que se houvesse empenho para o 

aceleramento da obra do Sistema de Abastecimento, com certeza se resolveria o clamor do povo 

pela escassez do liquido precioso. Assim como o aparelho do RX que encontrava-se danificado e 

aguardando pela peça que travava na licitação. Deu seu apoio para o envio de Denuncia  ao 

Ministério Público concernente a conclusão da obra do Ginásio de Esporte “Maezão”. Esperando 

que a própria Prefeita disse sua resposta porque o local estava todo trancado e não tinha como 

fiscalizar. O Vereador Presidente Wladimir Conceição, usando a palavra, afiançou ser de 

relevância o manifesto ao Ministério Público com relação a obra do Ginásio Maezao, pois a 



Empresa responsável não se manifestava e o local era de suma importância para os desportistas e 

público geral. Agradeceu em especial a Banda Musical “Nova Harmonia” pela conquista. Falando 

que a gestora contribuía muito com a Banda de Música local e pediu aos parlamentares mais 

incentivo ao Esporte e Bandas Musicais, porque este Edil sempre ajuda o Projeto jiu jitsu que 

representa colares em seus componentes, porque quando sai o resultado era o nome da Cidade de 

Colares que falavam na entrega dos títulos e isso era um motivo de orgulho e honra para o 

Município. Até porque quando se referia as Bandas, o Município de colares era onde o 

concentrava o maior número de Bandas Musicais. Dentre essas e outras, sempre iria dá seu apoio 

porque os Deputados e Governadores que ganhasse, iria pedir também. Garantindo que iria 

também dá sua parcela de contribuição ao Futsal Feminino, como sempre o fez. Demostrou sua 

indignação referente aos tratores novos que estavam quebrados, porque os operários deveriam 

terem mais responsabilidades, porém a Prefeita já estava tomando as providencias cabíveis. 

Passado os trabalhos para a Segunda Parte da Ordem do Dia, não havendo matéria sobre a Mesa 

Diretora o Presidente encerrou a presente Sessão, convocando os Edis para a próxima e para 

constar eu _________________________________________1° Secretário em exercício 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, 23 de Setembro de 2022.                                                            

 


