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Aos dois 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: 

RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA –PSDB e ALCINARA MARTINS SANTOS DA 

SILVA SOUSA-PMN. Procedida á chamada habitual, marcaram presença os Parlamentares:  

JOSÉ NILDO DA SILVA GURJÃO-PSDB, LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA- PSDB e 

ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO- MDB. Ausentes os Edis: DANIEL LOBATO 

LOBO- Republicanos; MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS- PSC e RENATO JUNIOR 

DO NASCIMENTO- PDT, que justificaram suas ausências. 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 05, versículos 33 à 39. Foi lida, discutida, votada e aprovada a ATA da Trigésima Oitava 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Colares. Na Hora do Grande Expediente, fez uso da 

palavra o Vereador Josè Nildo, teceu comentários novamente com relação á situação caótica que 

encontrava-se a ponte na comunidade de Candeuba precisando de reparos urgentemente, porque 

acidentes já haviam começados acontecerem. Até porque já havia feito vários pedidos e nada 

fizeram, não sabendo de fato o que o Secretário de Infraestrutura estava pensando, porque a ponte 

e o ramal da referida comunidade, até a localidade de Maracajó. Assim como a situação da Escola 

Municipal Donatilla Barriga que não tinha sido resolvido nada e como não bastasse após uma 

ventania a casa onde os alunos estavam provisoriamente estudando, estava com muitas goteiras 

devido a retirada de algumas telhas, que ainda não havia sido feito a troca e isso, este parlamentar 

já vinha pedindo há algum tempo. Comentou há respeito da Saúde Municipal, porque ao visitar 

alguns Postos Médicos, constatou ser lamentável como as coisas estavam acontecendo, pois já 

tinham jogado ripas e perna mancas no Posto de Saúde de Guajará e nada mais aconteceu. Ao 

concluir sua fala disse que a Prefeita em seu discurso na Assinatura da Obra da Ponte, pediu aos 

parlamentares da oposição que não  atrapalhasse  e sim ajudasse. No entanto a oposição somente 
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falava somente para o bem e desenvolvimento do Município. Usando a palavra a Vereadora 

Lilianny Rodrigues, garantiu que quanto a fala da Prefeita, o Deputado Federal Eder Mauro, veio 

ao Município e deu explicações e puderam constatar que está Vereadora não atrapalhava e sim 

ajudava, pois tinha ido em Brasília com seu próprio recurso, conseguindo duas emendas que não 

era sabedora e nem o Legislativo sabiam onde haviam sido gastos. Pedindo á quem de direito, 

explicações há respeito das emendas que foram destinadas para a Saúde. Sendo que os 

parlamentares deveriam fazerem um serviço em conjunto porque quem falava era a oposição e 

quem calava era também a oposição. Em aparte o Vereador Rômulo Robson, falou que Câmara 

tinha noção que a verba advinda ao Município através de emenda do Deputado acima mencionado, 

era para custeio e não para compra. Sendo em fático e colocava porque como parlamentar 

procurava saber de fato o que ocorria neste Município, independentemente da questão base ou 

não, pios não fecharia os olhos para tudo o que fosse para o bem do Município. Retomando a fala, 

a Vereadora Lilianny Rodrigues, disse que a Prefeita deveria ficar calada, porque o Legislativo 

era o órgão fiscalizador, porque se fazia reclamações era porque estava fiscalizando. Até porque já 

havia feito reclamações e pedido informações a Comissão Permanente de Educação, concernente a 

Escola Municipal Martinho de Azevedo da Localidade de Jenipaúba  e obteve êxito. Em parte o 

Vereador Rômulo Robson, disse que não iria se negar em fazer o relatório e nem se eximiria de 

sua responsabilidade, ao contrário de alguns parlamentares que na hora de votarem a alteração do 

Plano Municipal de Educação se negarem. Retomando a fala, a Vereadora Lilianny Rodrigues, 

disse não ter sido omissão e sem respaldos para melhores explicações. Pediu atenção de todos com 

relação ao pedido d Sr. Vanessa da comunidade de Itajurá, que estava solicitando uma ajuda 

através da Ação Social para uma família com quatro crianças, cujo o alimento é feito no fogo de 

lenha e ao procurarem pela Prefeita, ela os orientou que fossem na Ação Social. Dessa feita a 

Vereadora pediu que fosse enviado oficio para a Secretaria de Ação e Promoção Social, para que 

informasse como estava sendo direcionado os serviços de auxílio às famílias carentes, pois os ACS 

deveriam ter essa listagem por fazerem as visitas domiciliares periodicamente e serem 

conhecedores dos fatos. Por questão de Ordem o Vereador Presidente Wladimir Conceição, falou 

que toda esta problemática esbarava na licitação, porque esse cidadão Marivaldo Palheta, 

mandava e desmandava e ainda fazia graças dentro da Prefeitura falando que Vereadorzinho não 

o tirava. Sendo que na cidade de Vigia de Nazaré sabiam muito bem quem era ele e o prazo de 

trinta dias era muito tempo para ele vim neste Poder prestar esclarecimentos, pois ele tirava de sua 

responsabilidade e jogava para a Prefeita. Portanto isso era para ela aprender que estava criando 

cobras e ele era lento até demais e isso causava revolta com certas situações. Entendendo que 

assim como expulsaram a equipe da Sr. Natânia, deveriam também expulsá-lo, porque o coração 



de uma administração era a licitação. A Edil Lilianny Rodrigues, falou que a questão de visitação 

era alheio a licitação. Passado os trabalhos para a Primeira Parte da Ordem do Dia, com a 

palavra o Vereador Rômulo Robson, destacou a importância do Setembro Amarelo, sendo que já 

havia sido aprovado por este Poder o Projeto de Lei no que tange a Saúde Mental e que 

posteriormente deveria ser criado um núcleo de atendimento e outros em um só lugar, pois a 

prevenção dos transtornos Mentais era uma situação muito delicada. Até porque o referido Projeto 

já estava no aguardo de sua promulgação, assim como o Projeto da Equatorial, que fosse 

promulgada pela Câmara, porque a equipe não estava dando o direcionamento de como ser 

cobrado. Falou que estava atento para todas as falas e levando em consideração a conversa com a 

representante da comunidade de Itajurá, já havia solicitado através do Ministério Público que 

fosse pedido para a COHAB á listagem na integra de todos os contemplados com o Programa Sua 

Casa neste Município de Colares, não pelo Poder, mais sim por pessoas que não tinham 

necessidade de receber e trocaram por valores irrisórios. Afiançando que estava neste Poder para 

contribuir por tudo aquilo que fosse certo. Ao concluir a fala disse que já estava se esgotando o 

prazo para a Secretária de Infraestrutura concluir o serviço no bairro Bacuri. Na ótica de sua 

oratória o Vereador Presidente Wladimir Conceição, assegurou aos seus pares que foi com muita 

satisfação que havia participado da Assinatura da Ordem de Serviço da tão sonhada Ponte para o 

Município de Colares, algo emocionante ao povo porque o Governador não havia permitido a 

construção e sim somente o Projeto. Concernente ao Deputado Federal Eder Mauro, quando 

atacou verbalmente a Prefeita, deveria ter se lembrado que há quase quatro anos há trás, 

atropelou um morador da comunidade de Aracê e não deu nenhuma assistência. Quis saber ainda 

se ele era burro? Porque a verba que ele destinou ao Município através de Emendas era somente 

para custeio, situações que ocorreram com Prefeitos anteriores, ninguém falava nada e no agora 

queria cantar de galo, bateu um filho do Município e não o socorreu, pois falou que era santo 

quando vinha de fora, mas político sujo não viesse denegrir imagem de Prefeita e Governador, 

deveriam abrir os olhos porque não iriam se sacrificar por essa coisinha, porque tinham outros 

Deputados que já haviam contribuído em muito com este Município e o povo deveria abrir os 

olhos. Quanto á obra da Ponte, faltava alinhar algumas situações com a Prefeita para o início das 

obras; Obra está que iria gerar empregos e rendas com todo aparato da Empresa, para ajudar os 

filhos colarense sem acepções ou olhares políticos de grupinhos de pessoas que estavam tentando 

denegrir a imagem da gestão. Sendo que o pai da Ponte chamava-se Helder Barbalho, Mae 

Professora Maria Lucimar, Vereadores e apoiadores que tiveram sua parcela de contribuição. 

Solicitou que enviasse em caráter de urgência oficio ao gabinete da Prefeita Municipal, para que 

ela mandasse em caráter de urgência fazer a manutenção da Ponte de Candeuba, porque ninguém 



deveria esperar que acontecesse algo pior para tomarem providencias, porque hoje havia 

acontecido um e no amanha poderia ser pior. Assim como a Ponte de Ariri. Sugeriu uma conversa 

com a Prefeita para a conclusão do Posto de Saúde de Itajurá, porque os moradores queriam a 

praça. Todavia a comunidade tinha dado inicio as obras do Posto e o Executivo deveria fazer sua 

parte, porque praça embelezava, mas a Saúde era prioritária. Repassado os trabalhos para a 

Segunda Parte da Ordem do Dia, foi lido, discutido, votado e aprovado por unanimidade Parecer 

sobre o Projeto de Lei N 001/2022, originário da Mesa Executiva da Câmara, que Dispõe sobre a 

fixação de Diárias e ajuda de custo ao Presidente da Câmara Municipal, Vereadores e 

Funcionários da Casa e dá outras providencias. Ainda foi lido, discutido, votado e aprovado por 

unanimidade o Requerimento N° 001/2022, de Autoria da Vereadora Lilianny Rodrigues, 

requerendo da gestora Municipal a construção de um Cemitério Público na comunidade de Cacau. 

A Vereadora Alcinara Martins, reafirmou a realização do Casamento Comunitário no dia quinze 

do corrente mês. O Edil Rômulo Robson, pediu a todos o direcionamento do mês de outubro, 

através dos órgãos competentes ajuda para angariar fundos para a Escola Estadual Norma 

Guilhom fazer algumas obras. Sendo que era um anseio do Governo Estadual, mas que ainda não 

havia ocorrido. Dessa feita os parlamentares e o corpo docente deveriam ter esse olhar carinhoso. 

Facilitou-se com sua par Alcinara Martins pelo seu aniversário vindouro, destacando-a pelas suas 

atuações á frente da Saúde, esporte neste Município. Nada mais a tratar o Presidente encerrou a 

presente Sessão, convocando-os para a próxima. Para constar eu, 

_________________________________________1° 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 CMC em 02 de setembro de 2022.                                                   

 


