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Aos onze dias do mês de novembro 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 Edis RÔMULO 

ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB e DANIEL LOBATO LOBO – Republicanos – 

Substituto. Procedida a chamada habitual, marcaram presença os parlamentares: JOSÉ NILDO 

GURJÃO-PSDB; LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA –PSDB; MARCOS JORGE 

SIQUEIRA DOS SANTOS- PSC; RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT e ROBERTO 

JUNIOR DE MORAES LOBATO- MDB. Ausente a Vereadora ALCINARA MARTINS SANTOS 

DA SILVA SOUSA – PMN, que justificou 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 livro dos Provérbios, capítulo 03, versículo 

de 01 á 10. Foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas as Atas, da quadragésima quinta Sessao 

Ordinária e oitava Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Colares, obteve-se a aprovação 

o Vereador Presidente porque esteve ausente na referida Sessão. Leu-se os Expedientes: OF: N° 

267/2022, oriundo da Secretária Municipal de Meio Ambiente; OF: N °031/2022, Coordenador da 

Comissão do Círio de Nossa Senhora do Rosário; OF N 1006/2022, Oriundo do Secretário 

Municipal de Administração, trazendo em anexo a Lei Municipal N 0191/2022. OF: N 027/2022, 

Pároco da Igreja; OF: N° 059/2022, Presidenta do Conselho da Mulher; OF: N° 199/2022, 

Gabinete da Prefeita Municipal, trazendo em anexo o Projeto de Lei N° 008/2022 e seus anexos 

concernente a Proposta do Orçamento Geral deste Município de Colares, Estado do Pará, para o 

exercício financeiro de 2023. OF: N° 476/2022, Secretário Interino Municipal de Assistência 

Social. OF: circular 027/2022, Secretário Municipal de Educação e OF: N ° 059/2022, Presidenta 

do Clube Musical Lira Nova. O Presidente da casa, informou aos seus pares que no dia vinte e 

quatro do mês corrente a Nossa Sr. Do Rosário estaria em visitação a casa Legislativa e na sexta 

feira em antecedência o Círio da Padroeira estaria neste Poder com a permissão do Vigário local 

para a sessão Solene em sua homenagem. Pediu aos seus pares, que estivessem reunindo perante 
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as Comissões para a análise da Lei Orçamentária já protocolada neste Legislativo Municipal. Na 

Hora do Grande expediente, fazendo uso da palavra o Vereador Renato Junior, pediu através de 

seus pares a interferência das mesmas, para que estivesse presente neste Poder o Secretário de 

Infraestrutura do Estado do Pará, prestando esclarecimentos concernente as obras da Ponte do 

Rio Guajará Mirim, em vez que o mesmo garantiu que tão logo a assinatura da Ordem de Serviços 

o recurso seria destinado na conta da Empresa responsável pelo serviço e até o momento nada 

estava sendo feito. Pois o povo cobrava respostas e os Edis não sabiam de a real situação do inicio 

e final da obra. Pediu o envio de oficio para a Secretaria de Administração, para que informasse 

concernente a Coordenadoria da Defesa Civil e se não houvesse composta, que tão logo o fizesse 

para juntos unirem forças e irem perante aos órgãos competentes buscarem providencias com 

relação ao Bairro do Bacuri e praia do rio novo, que a situação de ambos estava muito caótico, em 

outras palavras desmoronando tudo e os moradores temiam que algo depois ocorresse. Assim 

como aos bairros Jangolândia e Maranhense, porque se necessário fosse, iriam perante aos 

Deputados eleitos em busca de emendas parlamentares para ao menos amenizar a problemática. 

Enviasse também oficio para a Secretária de Infraestrutura, para que pudesse estar tomando 

providencias com relação a entrada do bairro bacuri que estava assoreado e a vala poderia causar 

acidentes de grandes proporções. Em aparte o Vereador Presidente Wladimir Conceição, falou 

que a tubulação para esse serviço já estava providenciado, porque precisava fazer o serviço de 

tubulação para posterior ser colocado a nossa asfáltica. Necessitando de união para que as coisas 

fluíssem em prol dos municípios. Retomando a fala o Vereador Renato Junior, garantiu que era 

isso que o povo queria, porque a Secretaria deveria informar a casa quando fosse feito e o quanto 

antes. Assim como a Iluminação Pública a partir do igarapé denominado tubinho, toda intenção do 

Bairro Bacuri e demais bairros. Pediu que fosse oficializado o Secretário de Agricultura, 

Abastecimento e Pesca para que estivesse reativando a feira do agricultor. Requereu verbalmente 

que fossem construída uma feira coberta ao lado do Mercado Municipal, para que os produtos 

pudessem estarem vendendo seus produtos. Felicitou-se com a Banda Nova Harmonia, por tão bem 

ter representado o Município na Cidade de Paragominas em todas as categorias. Por questão de 

Ordem o Vereador Presidente Wladimir Conceição, afiançou que iria fazer uma Sessão especial 

para entregar honrarias a Banda Nova Harmonia, jiu jitsu e futsal feminino, por tão bem terem 

representado o Município em outras cidades e até mesmo fora do Estado, sendo um motivo muito 

orgulho para o povo Colarense. De posse da palavra o Vereador José Nildo, sentiu-se satisfeito em 

saber que a tubulação havia chegado para os serviços nos bairros, porque no meio rural fizeram 

uma terraplanagem que havia fechado todos os pontos de escoação da água e no período chuvoso 

a tendência será bastante desastrosa. Sugerindo que fizesse o serviço emergencial porque o 



inverno seria bastante rigoroso. Sendo que agora defendia a Secretária de Infraestrutura, porque  

constatou em loco que não havia uma máquina funcionando, o espaço extremo da secretaria estava 

igual um cemitério de veículos quebrados. Até mesmos dois novos tratores agrícolas estavam 

também parados por problemas no motor e ainda como não bastasse a caçamba estava fazendo 

rodízio de pneu com a retroescavadeira. Pedindo de viva voz para que a Prefeita pudesse estar 

dando suporte para a Secretária de Infraestrutura trabalhar, uma vez que a Secretária era que 

também dava suporte para as demais Secretarias Municipais. Criticou também a situação das 

roçadeiras que não tinham fitas para trabalharem. Até porque nesse período de festividades nas 

comunidades, que precisavam estar preparadas para receberem os visitantes. Destacou que no 

início do mês houve uma reunião para darem inicio as obras da Escola Donatila Barriga na 

localidade de Guajará, porque a casa onde abrigava os alunos, a proprietária havia pedido por 

falta de pagamento e no local que estudavam agora, estava cheia de goteiras, prejudicando as 

aulas. Sendo que até o momento não tinham tanto nenhuma providencias para resolverem de fato 

essa problemática, que por consequência o povo e pais já estavam revoltados pela falta de 

respostas. Pedindo de viva voz que a gestão informasse com urgência o que estava ocorrendo de 

fato, porque a situação estava caótica. Fazendo uso da fala a Vereadora Lilianny Rodrigues, pediu 

a compreensão dos Parlamentares com relação a Orla da Praia, pois desde o mês de julho estava 

ocorrendo situações relacionadas ao visual dos visitantes, porque os vendedores ambulantes não 

podiam virem de outras cidades, no entanto o local estava uma vergonha alheia, porque as 

barracas deveriam serem padronizadas, porque alguns ambulantes estavam construindo seus 

espaços com materiais parecendo que tinham retirados de um lixão. Garantindo que não estava 

desmerecendo ninguém, mais estava vergonhoso, entendendo que a Gestão pudesse estar 

resolvendo essa situação, pois como não bastasse as barracas estavam ficando fixas no local, sem 

nenhuma licença do Poder Público da União. Situação essa que o Vereador Wladimir Conceição já 

deveria ter visto, porque sempre passava pelo local, porque tinha barracas que estavam fechadas 

com retalhos de madeiras, sem licença da Secretaria de Meio Ambiente, Gestão e União. Sendo 

conhecedora de um abaixo assinado pedindo a retirada de tais barracas, por falta de 

licenciamento. Quis saber quem tinha dado a licença? Porque era responsabilidade da gestão. 

Perguntando ao Líder do Governo na casa, Vereador Marcos Jorge, quais providencias estavam 

sendo tomadas neste particular? Em aparte o Vereador Presidente falou que um grupo de 

ambulantes tinham se reunido com a Prefeita para fazerem suas barracas padronizadas, caso não 

estivesse ocorrendo deveria haver a fiscalização para serem cobrados, porque aquele povo já 

trabalhava há tempo no local, porem concordava que houvesse uma padronização e iria averiguar 

para trazer respostas concretas. Retomando a fala a Vereadora Lilianny Rodrigues, assegurou que 



deveria trazer as licenças ambientais, porque a Prefeita não tinha essa autonomia, porque era uma 

responsabilidade dos órgãos competentes e não estava havendo uma preocupação. Assim como o 

igarapé denominado tubinho, que o espaço estava sendo tomado e até mesmo o Edil Wladimir 

Conceição iria reclamar futuramente por morar as proximidades do local. Pedindo que na próxima 

sessão, trouxesse as licenças, concluiu a Parlamentar. Por questão de Ordem o Vereador Rômulo 

Robson, falou que deveria haver uma discussão no orçamento praia e Cultura há respeito desse 

assunto, porque devido não ter programações, tudo ocorre no improviso e tal situação já ocorria 

há tempo. Até porque atualmente o governo Estadual, através de empréstimos destinava recursos 

para essa finalidade, mas que para os ambulantes recorrem a isso, deveria ter programações 

culturais para que eles tivessem o faturamento. Mediante ao exposto, pediu que enviasse oficio 

para a gestão, pedindo aos responsáveis pelos quiosques que estivessem fechados, para através de 

Edital pedisse que se não fossem abri-los que devolvessem as chaves para a administração 

entregar para aqueles que realmente quisesse colocar em funcionamento. A Vereadora Lilianny 

Rodrigues, garantiu que estava falando da questão de estética e licença, para não perderem o que 

havia ainda para ser visto. O Vereador Daniel Lobato, disse que o espaço iria acabar se as 

barracas não fossem móvel, sendo de parecer que os quiosques fossem ativados, pois somente um 

estava em funcionamento, porque barracas erguidas sem nenhuma fiscalização não poderia. A 

Vereadora Lilianny Rodrigues, falou que o Presidente poderia ver que essa situação, o problema 

somente iria aumentar, pois se existia quiosques fechados deveria ser revisto, porque estava na 

qualidade de Parlamentar, pois se existiam problemas, deveriam ter explicações. Pedindo apoio 

dos Parlamentares, porque a área já não tinha mais espaço para fazerem mais barracas. Pedindo 

que fosse apresentado na Casa toda essa logística. O Vereador Wladimir Conceição, falou que 

nem todo o Projeto deveria ter a licença, porque o espaço era apenas para vendas e não havia 

banheiros públicos, porque a questão era tão somente de estética. Pois este Edil estava ajudando 

como podia na compra da madeira e telhas, mas que deveriam sentarem com a gestão na questão 

da estética porque os visitantes ao procurarem na orla por uma água de coco, tacacá e etc. não 

encontram e os ambulantes presentes com certeza teria. Até porque ridículo era aquele palco que 

não podiam jogarem fora e ser aproveitado. Portanto os ambulantes tinham que se reunirem-se 

com a Prefeita em busca de soluções. A Vereadora Lilianny Rodrigues, afiançou que não a 

colocasse como mártir, mas como legislador deveria ser sabedor que para qualquer construção 

necessitava de Leis para ter o amparo legal para eles trabalharem. Todavia qualquer um poderia 

ajudar, assim como esta Edil ajudava, porque eram Legisladores representantes do povo e tinham 

o direito de cobrarem. Também por questão de ordem o Vereador José Nildo, falou que se existia o 

Projeto e eles estavam ficando fixo, entendia que não tinha nenhum padrão adequado para a Orla 



de uma praia. No entanto os ambulantes tinham que ganharem seus recursos, mas que para tal, 

deveria ser padronizado. O Edil Renato Junior, requereu novamente que o espaço do Bambuzal 

fosse construída uma praça com quiosques padronizados para contemplar os ambulantes 

ganharem seu dinheiro, porque o espaço na frente do palco deveria ficar livre. Sendo que essas 

pessoas é que sempre trabalhavam na praia do rio novo e que agora devido a situação da mesma 

estavam migrando para o citado espaço. Sugerindo ainda o no e da praça que seria “Praça do 

Pescador”. O Vereador Wladimir Conceição, garantiu que sua intenção era buscar emendas 

através dos Deputados para fazer a padronização dos quiosques e todos construídos em alvenaria, 

porque se todos se unirem nessa causa, grandes coisas iriam acontecer. Passado os trabalhos para 

a Primeira Parte da Ordem do Dia, fez uso fez uso da palavra o Vereador Rômulo Robson, 

requereu verbalmente que a gestão declarasse calamidade pública referente a Orla da cidade, pois 

o igarapé denominado Rio Novo era tomado como Patrimônio Público Municipal. Até porque o 

primeiro igarapé acima mencionado já havia fechado, ficando somente o segundo igarapé 

denominado Sonrisal, assim como as outras do Município que também deveriam ter esse cuidado, 

porque a Orla do Bairro Bacuri, já estava desmoronando em toda sua extensão. Destacou que a 

Prefeita deveria ter um direcionamento com relação as Obras do Hospital, Maezão e Secretaria 

Municipal de Educação, que também já estava parada. Porque se a Empresa começou, tem que 

terminar, necessitando que houvesse uma fiscalização porque quem estava perdendo era o 

município, pois tudo foi licitado e a responsável era tão somente a Empresa. Concordando com o 

seu par José Nildo, para que a Secretaria de Infraestrutura fosse dar essa resposta, pois a gestão 

corria atrás, mas as Empresas não estavam saudando com os seus compromissos. Em parte o 

Vereador José Nildo, falou que o nome da Secretaria de Infraestrutura, estava em todas as placas 

das obras. Retomando a fala, o Vereador Rômulo Robson, garantiu que em relação a Ponte sobre 

o rio Guajará Mirim, ninguém iria passar por palhaço, porque tiveram Vereadores ligados 

diretamente no movimento “Ponte Já” necessitando intensificar a parte documental e estrutural da 

semana. Solicitou a Comissão Permanente de Saúde para que fiscalizasse a situação da Obra do 

Hospital. Quanto a obra do ginásio de Esporte “Maezao”, já haviam iniciado as cobranças, 

porque era o nome da Prefeita e Vereadores que estavam em jogo, sendo que se não houvesse 

nenhuma providencia, iriam em busca do Ministério Público. Por questão de Ordem o Vereador 

Daniel Lobato, afiançou que se a obra da ponte já estivesse sido licitada, os Vereadores deveriam 

em busca do Projeto para posteriormente provocar o Ministério Público, uma Empresa 

responsável pela obra e porque não estava fazendo. Assim como a Empresa que ganham com 

relação aos Médicos, que os mesmos não vem para suprir as necessidades, cobrando uma 

fiscalização por parte deste Poder. O Vereador Rômulo Robson, disse que esteve conversando com 



a Prefeita há respeito dessa situação e o pagamento a mais e ela disse que trabalhava com 

medições em todas as Obras no Município.  A Parlamentar Lilianny Rodrigues, falou que o 

problema na UMS era sério, porque os exames básicos poderiam até estarem fazendo, sendo que 

uma Dra. Suelen, ao atender uma paciente com uma reação desnecessária falou para a mesma que 

ela não estava fazendo uso contínuo de medicação, sendo um tanto evasiva. Dessa feita orientou a 

paciente que buscasse seus direitos para que providências fossem tomadas, porque os pacientes 

sofriam por esses tipos de situações, que não poderia mais ocorrer. Usando a palavra o Vereador 

Presidente Wladimir Conceição, assegurou que ás vezes um erro na UMS salvava uma vida, 

porque foi desse modo que seu filho foi operado e tudo tinha dado certo. Falando ainda que 

ninguém poderia somente buscar as dificuldades e sim também mostrar os ganhos. Destacou que 

esteve na Obra do Ginásio Maezão, onde a gestão já havia pagado quase cem por cento do aditivo, 

um erro porque a Prefeita tinha sido boa e a Empresa muito relapsa, porque haviam empresas que 

estavam praticamente com todas as Obras Municipais, igual a Empresa Vidal na gestão do 

Camarão, carecendo de mais responsabilidade. Assim como a problemática do Mercado 

Municipal, que se não se metesse, não sairia, principalmente nos banheiros, fossa e outros. Pois 

chegaram os tubos que estavam pagos e a Empresa não trazia, portanto carecia de cobranças 

enérgicas para poder sair, esperando que fizessem de fato um bom trabalho. Garantindo que 

estava na Câmara pela vontade de seus e do povo e sempre que soubesse algo de errado, iria falar. 

Pois a Secretária de Infraestrutura não poderia trabalhar se não tivesse maquinários, até porque 

existiam quatro carradas de pinche doada pelo Governador e não havia transporte para trazer, o 

que iria ajudar bastante pã, tudo iria dar certo, porque a realidade deveria ser mostrada para a 

Prefeita que muitas das vezes ela não sabe, porque existiam Secretárias que não falavam, pois nem 

tudo eles comentavam e ainda chamavam este Edil de linguarudo. Pediu a todos que continuassem 

lutando pelo povo, porque eles sim precisavam dos parlamentares e que muitas das vezes ainda 

falavam que o Legislativo não fazia nada, mais quando estivessem dentro do parlamento iriam 

serem sabedores de todas as dificuldades. Por questão de Ordem o Vereador Marcos Jorge, falou 

que o asfalto encontrava-se em Ananindeua há respeito dos Edis, Rômulo Robson, Renato Junior, 

Roberto Junior e este Vereador. Portanto iriam procurar meios de traze-lo para as suas demandas 

dentro do Município. O Vereador Rômulo Robson, recitou uma parábola, porque veio elogios para 

a Prefeita referente as obras, mas ela havia entregado na mao do pedreiro que estava fazendo tudo 

errado. Portanto tinha todos os meios para que desse todo certo. Repassados os trabalhos para a 

Segunda Parte da Ordem do Dia, foi lido, discutido votado e aprovado o Requerimento N 001/2022 

de Autoria do Vereador Marcos Jorge, requerendo a Gestora Municipal que fosse implantado em 

todas as praças e órgãos públicos o serviço de Wi-Fi gratuito. O Vereador Renato Junior, 



parabenizou o clube Musical Lira Nova, da localidade de Mocajatuba, pela passagem de seu 

centenário. Não havendo mais nada para 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 demais 

Vereadores presentes.   

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Colares em 11 de novembro  de 2022.                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


