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Aos dezoito 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 á hora 

regimental os Membros do Poder Legislativo sob a Presidência do  Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO COSTA-MDB, Secretariado pelos os Edis: DANIEL LOBATO LOBO – 

Republicanos e ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO- MDB – ambos substitutos.  

Procedida a chamada habitual, marcaram presença os Parlamentares:  LILIANNY RODRIGUES 

DE OLIVEIRA –PSDB; MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS- PSC; RENATO 

JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT. Ausentes os Parlamentares: ALCINARA MARTINS 

SANTOS DA SILVA SOUSA – PMN; JOSÉ NILDO DA SILVA GURGAO – PSDB e 

RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA – PSDB, 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 pelo segundo Secretário em exercício, foi o livro o 

Evangelho de Jesus cristo escrito por são Lucas, capítulo 19, versículo de 45 á 48, com reflexão por 

parte do Vereador Daniel Lobato. Leu-se os Expedientes: OF: circular N 006/2022 – Secretária 

Municipal de Assistência Social. OF: N° 2.332/2022, Secretário Municipal de Saúde e OF: N 

004/2022, Presidente dos Moradores e Agricultores de Itabocal – AMAI, solicitando a Tribuna livre 

da Casa.  Ato contínuo o Presidente da casa concedeu o citado espaço ao Sr. Albino da Costa – 

Presidente da Associação acima mencionada o qual, pediu aos Parlamentares que fossem seu 

intermediadores perante o Executivo Municipal referente a cobrança indevida da taxa de Iluminação 

Pública do Sistema de Abastecimento de Água e Posto de Saúde, porque a situação estava bastante 

precária. Mediante ao exposto os Parlamentares foram unanimes em dar apoio ao Presidente 

Wladimir Conceição, pediu que fosse formalizado um oficio a Empresa de Energia Equatorial Pará, 

para que estivesse revendo essa situação, uma vez que existia uma Lei Municipal que dava direito 

para essa isenção tarifárica. Os Edis falaram ainda da péssima qualidade da transmissão de Energia 

elétrica, pois até mesmo o Ministério Público já havia sido provocado neste Particular. Com relação 

ao Posto de Saúde, iriam levar ao conhecimento da gestão para posterior providencias. O Presidente 

da Associação agradeceu o espaço cedido, porem que levasse a mensagem para a Prefeita 

Municipal, que ela trabalhasse para o lado coletivo, porque a política somente olhava para o lado 

individual, pois a comunidade estava fazendo o seu papel. O Vereador Presidente, agradeceu a 

presença do Sr. Albino, colocando-se a disposição para qualquer eventualidade. Na Hora do Grande 

Expediente, fez uso da palavra o Vereador Renato Junior, Requerendo verbalmente a reforma, 

conclusão e até mesmo construção dos Postos de Saúde das comunidades de Santo Antônio do Tauá 

Pará; Itabocal,; São Pedro e etc. porque ações como essas, era o mínimo que os Parlamentares 

poderiam estarem reivindicando em prol dos Munícipes. Pediu a Mesa Diretora o retorno das 

sessões Itinerantes no próximo ano, para que os Legisladores pudessem em loco as necessidades das 

localidades e tivessem mais informações há respeito. Quis também saber a real situação das Escolas 

Dr. José Malcher, Lucila Brasil e Norma Guilhom, porque esta estava necessitando com urgência de 

reformas em todo seu espaço físico, enquanto as demais, necessitavam que fossem concluídas e 

entregue de fato ao corpo docente e discente das referidas escolas. Sugerindo a Casa Legislativa que 

pudesse estar convocando uma reunião com o Governador do Estado para que estivesse olhando 

com bastante carinho por essas situações, assim como os Deputados eleitos e que tiveram votos 
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neste município, que fossem sensíveis aos fatos. Pediu o envio de oficio a Secretaria de 

Infraestrutura, para que estivesse averiguando a situação da drenagem dos Bairros, antecedendo o 

inverno amazônico. Disse ter sido prestigiar o centenário do aniversário da Banda de Música Lira 

Nova da localidade de Mocajatuba. Sendo sabedor que gestão fazia sua parte. No entanto muito 

ainda deveria ser feito, e que fosse olhado com bastante carinho para que a cultura não acabasse. 

Quis saber a respeito dos ramais? Porque tinha maquinários quebrados e o inverno estava chegando, 

precisando de agilidade, principalmente na zona do meio, que necessitavam ter o direito de ir e vir 

com dignidade, até mesmo pela questão da Saúde. Em aparte o Vereador Presidente Wladimir 

Conceição falou que os maquinários estavam no ramal da comunidade de Aracê, mas carecia da 

fiscalização dos Edis, porque os trabalhos já estavam na ativa. Assim como a tubulação para os 

serviços dos bairros Bacuri; Jangolândia; Maranhense e algumas comunidades já estavam na 

secretaria para serem feitos os serviços em alguns pontos estratégicos para o escoamento da água. 

Pois a Prefeita havia feito a compra, mas competia aos Edis fazerem a fiscalização e darem suas 

opiniões corretas. Retomando a fala o Vereador Renato Junior, pediu de uma vez que todo o 

trabalho fosse feito com a presença do Engenheiro da Prefeitura, para ver as partes críticas. De 

posse da palavra a Vereadora Lilianny Rodrigues, perguntando ao Vereador Presidente se havia 

trazido a licença das barracas da praia por ser um patrimônio da União. Obteve como resposta que 

estava sendo providenciada, porque de fato não havia nenhuma licença, porque existia uma Lei que 

deveria ser cumprida pela gesta e que estava sendo aplicada de forma errada. Retomando a fala a 

Vereadora Lilianny Rodrigues, afiançou que o Posto de Saúde da comunidade de São Pedro já 

havia uma parte iniciada há uns três anos atrás, esta Parlamentar fez uma doação para as obras que 

estavam guardados na residência de um cidadão. Porem carecia de mais materiais, porque sem o 

espaço a comunidade ficava desassistida, porque deve ter uma estrutura funcional, pois o povo 

cobrava e a casa deveria dar uma resposta plausível. Sugeriu que os Parlamentares entrassem com 

um requerimento, para que os Presidentes da Associação fizessem um levantamento de iluminação 

pública para ser respaldado perante a Equatorial com o relatório em mãos. O Vereador Presidente 

Wladimir Conceição, disse ser válida a sugestão, porque os representantes das comunidades 

realmente tinham o acesso dessas informações. Retomando a fala a Vereadora Lilianny Rodrigues, 

garantiu que no centro da cidade a Prefeita deveria disponibilizar um funcionário para que fizesse 

tal serviço de forma correta. Felicitou-se com gestão pela chegada da tubulação, porque iria suprir 

as necessidades, mas que tal serviço fosse acompanhado por um profissional para ver a topografia 

da área e atender as necessidades do município. Até porque no ramal da localidade da Fazenda, no 

trecho onde existiam umas mangueiras, o local carecia dessa tubulação. O Presidente afiançou que 

as partes críticas seriam revistas, para que não fossem feitos apenas no olhometro. Agradeceu o 

elogio a Prefeita Municipal, porque os Edis estavam nesse poder para Legislar e fiscalizar. Passado 

os Trabalhos para a Segunda Parte da Ordem do Dia, fez uso da palavra o Vereador Roberto 

Junior, fez comentários a respeito das obras do Posto de Saúde da comunidade de São Pedro, 

porque era um sonho dos moradores ter um espaço digno para o atendimento médico, pois era 

bastante triste sair de uma gestão e ver que algo que havia sido doado e nada realizado, porque este 

Parlamentar também tinha doado cimento e tijolos e quanto mais doações forem feitas, mais rápido 

sairia a obra. Pedindo esse olhar voltado para as obras do Posto de Saúde das comunidades de Santo 

Antônio do Tauá Pará e São Pedro, pois ser uma necessidade urgentíssima aos moradores e 

profissionais da área da Saúde. Parabenizou os trabalhos realizados no ramal de Santo Antônio do 

Tauá Pará. Indiferente da comunidade de Ururi que muito estava pra ser feito e os moradores já 

sinalizavam um protesto. Sendo que a Secretaria deveria fazer as fiscalizações, porque em todas 

suas andanças pelas comunidades, nunca havia visto ninguém fiscalizando. Assim como a Ponte da 

localidade de Maracajó e nada foi feito, continua tudo no escuro e as ruas esburacadas, causando-

lhe tristeza a falta de atendimento e como não bastasse a Secretária de Infraestrutura disse que não 

havia chegado nenhum oficio em suas mãos com pedido deste Legislado. Por questão de ordem o 

Vereador Presidente Wladimir Conceição, falou que os ofícios eram entregues ao seu destinatário 

e existia copias nos arquivos da câmara. Fazendo uso da palavra o Vereador Daniel Lobato, 



agradeceu cada Parlamentar, porque era muito fácil criticar, mas quantos deles haviam se esforçado, 

visitado comunidades em busca de amenizar os problemas, sendo muito fácil falar, mas mostrar as 

soluções não faziam. Lembrando que no hoje este Poder era passivo, porque antes, era bastante 

manchado. Agradeceu a Prefeita Municipal por todo o se empenho e espaço, porque se todos 

fizessem um pouquinho as coisas andavam, porque já estava bastante adiantado, pois a união do 

Executivo e Legislativo chegavam junto há um patamar. Até porque alguns somente queriam fazer 

heranças para eles, esquecendo que Vereador estava para trabalhar e não ficar rico. Disse que 

também tinha ajudado na construção do Posto de Saúde da Comunidade de Itajurá, porque a gestão 

com todas as dificuldades, estava fazendo sua parte. Garantiu que a Prefeita já havia mandado parar 

as obras das barraquinhas da praia, porque estavam fazendo sem o seu consentimento e os 

ambulantes criticavam ação, mas que para tal, precisava de uma licença ambiental. Portanto este 

Edil agradecia porque tudo isso não era fixo, estava somente de passagem e iria continuar ajudando 

o povo, porque Jesus quando veio foi para servir e não ser servido. Porque esta casa estava fazendo 

seu papel, iria continuar cobrando e elogiando quando fosse necessário. Afiançou que a Empresa de 

energia Equatorial não estava correspondendo com as necessidades do município. Disse não 

entender o porque ter iniciado os serviços de terraplanagem e não ter nenhuma fiscalização, porque 

em outra cidade presenciou um trator arando a terra para ser misturada e ganhar vida. A Vereadora 

Lilianny Rodrigues, por questão de Ordem, falou que havia doado um refletor completo para uma 

localidade e o eletricista da Prefeitura ao montar de forma errada, danificou o objeto deixando-o 

queimado. Sendo que sua instalação era de suma importância e a Prefeitura deverá arcar com o 

prejuízo, porque em frente da igreja de Candeuba era totalmente escuro e prejudicava o ir e vir das 

pessoas e fieis frequentadores da igreja. Pedindo ao Líder do governo que levasse ao conhecimento 

da Prefeita, tal situação porque precisava ser resolvida. Na ótica de sua oratória o Vereador 

Presidente Wladimir Conceição, deu suas condolências a família em lutada daquele que em vida se 

chamou Hilberto Freitas, cidadão este que muito se destacou em meio sociedade Colarense. 

Demonstrou indignação quando a Secretária de Infraestrutura tinha falado que os ofícios não 

haviam sido entregues. Até porque a atendente da Secretária mencionada somente estava no seu 

posto de serviço quando queria e por irresponsabilidade talvez não teria entregue. Porque todas as 

cópias assinadas e recebidas estavam nos arquivos deste Poder. Dessa feita, pedia a convocação da 

citada Secretária, que viesse neste Poder prestar esclarecimentos há respeito dessa fala, porque os 

funcionários tinham o respaldo do serviço de protocolo. Associou-se a falade seus pares quanto a 

tubulação, para que o serviço fosse eficaz, assim como a Iluminação Pública que deveria ser 

cobrado um serviço de qualidade. Pediu de viva voz a Prefeita, para que estivesse agendando uma 

reunião com urgência na presença do Governador do Estado para ser tratado diversos assuntos. Até 

porque ela tinha uma pasta muito vasta com a Deputada Federal eleita Elcione Barbalho e isso 

também servia para os Deputados eleitos com votos também dos filhos deste Município. 

Repassados os trabalhos para a Segunda Parte da Ordem do Dia, foi lido, discutido, votado e 

aprovado o Requerimento N° 002/2022, de Autoria do Vereador Renato Junior, requerendo da 

gestão Municipal, para que fosse construído um novo Terminal Rodoviário nesta Cidade de 

Colares. O Vereador Presidente informou aos seus pares que a reunião para análise da LOA, iria 

ocorrer no dia vinte e dois. O Vereador Renato Junior, destacou o dia vinte e dois de novembro 

como o Dia do Músico, solicitando ao Presidente que pudesse estar realizando tão logo uma sessão 

Especial em homenagem aos mesmos. O Vereador Daniel Lobato, sugeriu que nesse evento 

pudesse também chamar todos os representantes de Clubes Federado que foram campeões. O que 

foi citado pelo Presidente da casa. 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 demais Vereadores presentes.  

      

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Colares em 18 de novembro de 2022.                                                    

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


