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Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de 

Colares, Estado do Pará, no prédio da Câmara Municipal de Colares, denominado “Palácio 

Professor Raimundo Sebastião Aranha de Oliveira”, “Plenário Imar Palheta”, sito à Rua Dr. 

Justo Chermont S/Nº, reuniram-se em caráter ordinário a hora regimental, os Membros do Poder 

Legislativo sob a Presidência do vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB; 

secretariado pelos edis: RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB e LILIANNY 

RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB substituta. Procedida a chamada habitual, marcaram 

presença os parlamentares: JOSÉ NILDO DA SILVA GURJÃO-PSDB; RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO e ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB. Ausente a Vereadora 

ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA- PMN, DANIEL LOBATO LOBO-

REPUBLICANOS e MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC, que justificou sua. 

ausência. Constando haver quórum Presidente rogando a Deus e à Virgem do Rosário declarou 

aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pela Segunda Secretária em exercício foi o 

Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Marcos capitulo 11 versículos 11 a 26, o qual foi 

interpretado pelo Edil Wladimir Conceição. O Vereador Renato Junior, pediu um minuto se 

silencio em memoria a alma daquela em vida se chamou Terezinha Auxiliadora, que muito 

contribuiu pra o desenvolvimento Educacional deste Município. Houve também manifesto do 

Vereador Presidente neste particular. Leu-se os expedientes. OF, Nº134/2021 - MP / PSC e Nº 

496/2021 – MP/CGMP oriundo da promotoria de Justiça de Colares. Na Hora do grande 

Expediente, assomou-se a tribuna da casa o Vereador ROBERTO JUNIOR-MDB, 

através de oficio melhor explicação do senhor Ivanelson com relação a distribuição de 

combustível, porque o secretário de infraestrutura, falava uma coisa, principalmente que o 

responsável não chegava no horário certo para despachar os veículos que precisavam sair para 

seus locais de origem. Que o secretario pudesse estar fazendo visitas nas comunidades, porque no 

ramal de Santo Antônio de Colares abriu-se uma cratera devido às fortes chuvas, e que situação 

estar que precisando urgentemente ser resolvida. Solicitou ainda providencia urgente no que 

tanger o problema da Iluminação Pública, pois havia três comunidades que encontra-se ais 

escuras e que o coordenador pudesse dar uma explicação aos Parlamentares o que de fato estar 

ocorrendo porque o serviço estava muito precário. Pediu através de oficio a Secretaria do Meio 

Ambiente a presença de um técnico para fazer uma vistoria e posteriormente a limpeza em seu todo 

do igarapé denominado de Mararuá na localidade de Mocajatuba na sequencia assomando a 

tribuna da casa o Vereador MARCOS JORGE, disse sentir-se muito feliz por ter visto a 

Prefeita sorridente e agraciada no seu gabinete relatando os bons frutos de sua andança de porta 

em porta pedindo benefícios em prol ao Município, pelo simples fato de querer vê-lo crescer e 

progredir e felicitando-se com o Deputado Iran Lima, juntamente com sua acessória na quarta 

feira alinhavam perante ao Executivo a reforma do Ginásio de Esporte Maezão. Sendo mais uma 

com quista da Prefeita Municipal de Colares Maria Lucimar. Falou ainda que a situação dos 

ramais era uma ferida crônica, mais que tão brevemente seria resolvida, porque nessas andanças a 

prefeita havia conseguido duas caçambas, cinquenta mil litros de diesel e uma e uma retro 

escavadeira, consegui ainda adesão de posse do Programa do governo do Estado “Creche por 

todo Pará”, que já podia dizer que era um feito garantido pra cidade, pois já havia o terreno para 

a construção do espaço para abrigar duzentas crianças e gerar mais emprego no município. Ao 

concluir sua fala, disse que o pedido da Prefeita ao governador no dia da inauguração do Banpará 

estava bem próximo de ser concretizado, pois a equipe técnica da Sespa estive na cidade fazendo 



visita no local da obra de reforma e ampliação do hospital de colares, a obra estar muito almejada 

pelo povo que trazerá muito benefício e suprir as necessidades dos pacientes. Destacando que esses 

cincos meses a administração estava presando as responsabilidade com carinho em prol do 

município, ficando muito feliz com o feito por ser uma nova e nobre fase política com muita 

conquistas para seu desenvolvimento. Assomando da tribuna da casa o Vereador RENATO 

JUNIOR, externou condolências à família enlutada da aquela que em vida se chamou professora 

Terezinha Auxiliadora, pessoa está muito presente na parte Cultural do Município, rogando a Deus 

por um bom lugar para sua alma. Garantiu que haviam situação que não poderiam mais serem 

esperados, porque todos já eram sabedores dos problemas, sendo queixa da falta de médicos para 

suprir a ausência do Dr. Fabio um excelente profissional, pois as enfermeiras não poderiam 

receitar remédios. Pedindo de viva voz ao secretário de saúde que pudesse estar resolvendo essa 

situação, pois para adoecer não tinha hora. Falou sentir-se feliz que a Sespa havia vindo dar 

notícias para beneficiar o povo. No entanto no posto da Orla muitas crianças ainda não tinham 

tomado a vacina Peta Valente, causando preocupação porque era de suma importância para as 

crianças, sendo que essa situação deveria ser resolvido urgentemente. Assim como a problemática 

da Ultrassonografia porque o aparelho era do médico e a levou do município, mais ficou supresso 

ao saber que a Clínica Top Med, estava fazendo esse procedimento a Prefeitura. Em aparte o 

Vereador Wladimir Conceição, afiançou que o aparelho de era do médico, porem a gestão 

anterior não havia pagado pelo seu trabalho e segundo ele, só iria fazer novamente os exames, se a 

atual pagar o que tinha ficado pendente. Dessa feita foi feito um contrato com a clínica acima 

citada para fazer cem ultrassonografias por mês, e ser pago pela Prefeitura, até ser comprado um 

aparelho. Retomado sua fala o Vereador Renato Junior, disse que realmente esperava que isso 

acontecesse, porque agora só estavam mal a gestantes, fatos teque não ocorria na gestão passada, 

porque um paciente com cálculo na vesícula somente iria aparecer quando estava em crise, pois se 

o médico prescrevia era porque havia necessidade de fazer o procedimento. Esperando que os 

exames feitos particulares não fossem estendidos num longo espaço de tempo e que o aparelho 

fosse\ logo providenciado. Por questão de ordem o Vereador Marcos Jorge, disse que comungava 

com a fala do seu Par, mas que iria se certificar dos fatos e na próxima sessão iria trazer 

respostas. Da tribuna da casa o Vereador Rômulo Robson, assegurou que a Prefeita iria procurar 

alugar um aparelho de ultrassonografia para suprir a necessidade dos pacientes de modo em geral. 

Pedir a interferência do Líder do governo para que a Prefeita estivesse resolvendo a situação da 

ária Quilombola de Cacau, porque, porque já foi instaurado inquérito para resolver a 

problemática, pois existe pessoas se infiltrando e querendo ser o dono da área haja visto que os 

moradores  de Cacau eram descendentes de afro quilombolas e quase tudo do local estavam 

querendo ser comercializado por terceiro, principalmente a extração ilegal do palmito. Pedindo 

ainda a solidariedade dos Vereadores neste particular. Teceu comentários há respeito do convenio 

do Estado através da SESPA e Prefeitura de Colares, no que se referia a obra do hospital neste 

Município. Porem esperava que de fato viesse acontecer para suprir as necessidades dos pacientes. 

Falou que o PSDB, através do Deputado Chicão compôs aliança com o MDB, que terá como 

consequência o bem estar do Município. Fez comentários há respeito da ação desrespeitosa da 

Coordenadora de Iluminação Pública, pois tinha retirado a lâmpada e refletor da frente da casa 

deste Legislador e colocou na academia do ar livre por suprir o refletor que havia danificado. 

Portanto a reação do mesmo era por consequência d fala do Vereador na Casa Legislativa, total 

desrespeito com os moradores da área, porque a rua ficou as escuras e o perigo era eminente por 

conta da presença de animais peçonhentos e outros. Mediante ao exposto pediu que o Assessor 

jurídico da Casa que encaminhasse Denuncia contra o autor do desacato ao Legislativo Municipal, 

porque era funcionário Municipal e estava para desempenhar suas funções à beneficio do 

Município. Partilhou homenagem a Professora Terezinha Auxiliadora que já havia recebido o 

Mérito Colarense pela sua vivência e contribuição para com este município, por ser um ícone da 

Cultura Colarense e se preocupava com as necessidades das pessoas, dando sempre sua palavra de 

conforto aos mortos e viventes. Agradecendo-lhe por ter tido a oportunidade de ter sido o seu 

aluno. Agradeceu ainda a Prefeita Municipal por ter respondido o seu oficio  pois a saúde era o 



bem estar não só de Vereadores, mas de toda Comunidade. Da tribuna da Casa o Vereador JOSÉ 

NILDO, felicitou-se com a Prefeita pela reforma e ampliação da UMS. Solicitou o envio de oficio a 

gestora Municipal, para que pudesse estar fazendo um intercâmbio com o governo do estádio, 

solicitando a conclusão da Escola Donatila Barriga e Luciola Brasil, haja visto que esta ultima 

está sendo depredada, porque os vândalos estavam arrancando as janelas e fiação elétrica , até 

porque a mesma esta na fase conclusiva. Sendo necessário a presença de um vigia no local. Pediu 

novamente o envio de oficio ao Secretário de Infraestrutura, por ser a terceira vez que pedia a 

manutenção e reparos na tubulação do ramal de Juçarateua e Guajará e nada tinha sido resolvido. 

E agora como não bastasse um rapaz por não conhecer o local, tinha sofrido um acidente tendo 

sua coxa perfurada por um pau fixado no local e considerando um desrespeito com a população, 

porque há dois meses estava nessa luta da Comunidade de cacau, havia a sobra de dois tubos que 

se encaixavam muito bem no trecho acima citado. Pois como não bastasse ao passar menos cem 

metros do local do acidente, as maquinas estavam abrindo um ramal em uma área particular 

fazendo serviços para terceiros. Destacando que se o Secretário não tinha caráter para arrumar o 

ramal, mas tinha para fazer os serviços particulares na área bem próxima do acidente. Querendo 

saber ainda porque não tinham colocado ao menos uma capa de curvão para amenizar os 

problemas, pois algo mais grave pode ocorrer no local. Rogou ainda o envio de oficio para a 

Equatorial , para que tomasse a devida providencia concernente há dois postes que estavam 

quebradas  e nada tinha sido resolvido. Oficializasse também os Coordenadores de iluminação 

Pública que fizesse o levantamento dos pontos apagados em todas as Comunidades, pois o povo 

estava cobrando providencias neste particular, devido as mesmas encontrarem-se ás escuras. 

Pediu novamente a restauração do posto médico da Localidade de Guajará, porque estava sendo 

humilhante verem os pacientes estarem numa sala cheia de água aguardando por atendimento 

medico. Por questão de ordem o Vereador RENATO JUNIOR, associou-se a fala do Vereador 

acima mencionado, porque já era a terceira vez que pedia os reparos na tubulação e nada haviam 

feito, coisas simples de serem resolvidas. Sugerindo a Prefeita que se reunisse com o Secretário de 

Saúde, Vereadores e técnicos para verem de qual forma seria feita a reforma da UMS, para que 

fosse um hospital de pequeno porte, porem planejado para suprir o anseio do povo. Passados os 

Trabalhos para a Primeira parte da ordem do dia, da tribuna da Casa a Vereadora LILIANNY 

RODRIGUES, prestou condolências a família enlutada da Professora Terezinha Auxiliadora tão 

estimada perante a sociedade Colarense, mas que descansava agora no braço do senhor. 

Agradeceu o governador do Estado por ter atendido o Deputado Wanderlan Quaresma, pois as 

vinte e três comunidades do Município teriam uma moradia digna através do Cheque Moradia, 

sendo distribuído com muita cautela da real necessidade em loco. Saudou a gestora Municipal, por 

estar trazendo benefício ao Município, apesar de não fazer parte do PSDB, esta Legisladora não 

fazia oposição, porque fazia uma política de partilha e iria continuar com seu perfil. Comunicou 

que neste domingo estaria inaugurando seu gabinete e estaria lá para ouvir o anseio do povo. 

Convidando os Edis para realização do feito. Com relação da necessidade das ultrassonografias, 

ficava triste por ser realizadas apenas cem por mês, carecendo ser minimizada a causa para o feito 

ser realizado. Ao concluir disse que o Hospital Adventista de Belém iria fazer cento e vinte uto 

sonografias somente em um dia. Portanto o município poderia fazer muito mais. Assim como seria 

realizado  cinquenta atendimento para clinica geral, através da Dra. Socorro. Pediu ao Presidente 

da Casa que intermediasse perante a UMS, pois tinha um medico que havia prescrito numa 

requisição de exames apenas a palavra ECO e se esse paciente estivesse ido para Belém não iria 

conseguir fazer nenhum tipo de procedimentos. Pedindo que os profissionais tivessem ao menos o 

zelo de fazer o preenchimento correto, até porque tinha o CRM mas não possuía experiência, por 

conta disso deixou de ser atendido pelo Dr. Wanderlan por falta de especificação do tipo de ECO. 

Parabenizou a Prefeita por ter ido a casa civil reivindicar melhorias dos ramais , porem que ela 

olhasse com carinho a situação do ramal que levava até a casa do Sr. Quito, porque para 

chegarem só pode ser através de moto ou barco, pois quando a Prefeita esteve lá no período da 

campanha havia prometido que seus familiares seriam beneficiados com a recuperação dos ramais. 

Portanto se não houvesse o pedido de socorro para limpar o ramal, esta edil iria fazer uma 



campanha para resolver essa problemática que estava prejudicando seriamente o direito de ir e vir 

dos moradores do local. Por questão de ordem o Vereador RENATO JUNIOR, quis saber como 

estava a situação do Município referente as contratações dos médicos ginecologista e pediatra?. 

Assomando a tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, disse estar atento aos 

pronunciamentos dos Parlamentares, pois a obra do hospital era do governo do estado e os Edis 

poderiam até vistoriarem, mas não poderiam intervirem. Todavia o hospital viria para suprir as 

necessidades do povo, com a sala de parto, centro cirúrgico e etc. para que o paciente somente 

saísse do Município se fosse algo de extrema necessidade, pois não iriam construir um elefante 

branco sem poder oferecer condições aos pacientes, até porque o Município não teria como manter 

um hospital de grande porte. Falou ainda que como Presidente iria fazer cobranças, porque a área 

da saúde era o que mais preocupava, pois se o profissional não sabia escrever era muito grave e 

iria apurar os fatos, para que não prejudicasse o paciente. Teceu comentários concernente a 

retirada da lâmpada, pois iria pedir  a compra de um refletor para as academias, porque não 

deveria ter tirado a lâmpada da rua. Afiançou que quando essas barreiras fossem montadas os 

profissionais não fossem tão radicais ao pegassem as pessoas erradas, fato esses que um Cidadão 

filho da ilha e que mantinha uma moto há dezenove anos que  servia como transporte para 

transportar verduras á venda para o sustento da família e foi apreendida deixando o seu 

proprietário e familiares bastante abalados por ser o único transporte. Procedimentos estes que 

este Edil discordava, pois existiam tantas fazendo besteiras e o inocente era quem pagava pelos 

erros dos outros. Pedindo ao assessor Jurídico da Casa que o acompanhasse até a delegacia local 

para verem quais providencias deveriam serem tomadas para resgatarem  a moto do Cidadão 

porque a família chorava bastante entristecida. Em aparte a Vereadora LILIANNY RODRIGUES, 

falou ao legislador que se necessário fosse estaria doando um outro transporte a família. 

Retomando a fala o Parlamentar considerou um gesto nobre de sua par, porque o fato ocorrido 

teria sido através de uma viatura nova do governo do Estado, mas que iria ter uma conversa para 

tentar resolver o problema, porque era uma consequência do absurdo de motos roubadas no 

Município de Colares. Sendo que também, teve um outro pai de família que tinha passado mal por 

ser abordado. . Quanto a falta da vacina as crianças no posto da Orla, iria cobrar, porque estavam 

se preocupando somente com o Covid e estavam esquecendo das crianças e médicos. Comentou 

também há respeito das maquinas que ia caindo no local citado pelo seu par. Porem os Secretários 

eram os espelhos da gestão, quando não se tinha trabalho a gestão era cobrada. Assim como o 

vice-Prefeito, que se não quisesse ajudar, mas que não atrapalhasse, porque havia dito que este 

Edil compactuava com certas  suposições. Porem não iria se aprofundar porque nem tudo o que se 

era falado na tribuna da Casa  lhe dava imunidade, pois quando falava era porque tinha prova e 

base, sendo que status não crescia seus olhos e não era por ser genro da Prefeita que iria fazer 

vistas grossas porque não tinha nenhum beneficio. Portanto o pouco que ganhava dava para 

ajudar o próximo e não iria tapar o sol com a peneira e tiver algo errado falaria, porque a Câmara 

era um órgão fiscalizador, principalmente nesse período que viria muitas coisas boas ao 

Município. Tendo a plena certeza que a Prefeita iria fazer uma boa gestão, porque de cobras 

estava cercada, pois o povo que sempre ajudou o Deputado Chicão, mas como já estava eleito e 

não tinha o rabo preso com ninguém e o Deputado que ajudar o desenvolvimento do Município iria 

da sua ajuda. Ao concluir disse que a Casa precisava de união para o bem estar do Município, 

porque o povo precisava demais, até porque não existia partidos e sim a bandeira do Município de 

Colares. Por questão de ordem o Vereador RENATO JUNIOR, disse ser sabedor que a obra era 

do estado, mas estava sendo executada no Município e isso não impediria dos Vereadores 

fiscalizarem, por essa questão era que o Projeto fosse apresentado para o acompanhamento da 

obra. Como réplica o Vereador Presidente], disse-lhe que esperava que o engenheiro fosse 

participativo, porque antes a empresa Vidal mandava no Município e nunca mostrava nada aos 

Vereadores. Repassados os Trabalhos para a segunda parte da ordem do Di, foi lido, discutido, 

votado e aprovado por unanimidade o Requerimento N°  001/2021, de autoria da Vereadora 

Lilianny Rodrigues. Esgotada a hora regimental o Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os Edis para próxima sessão Ordinária e para constar 



eu,_________________________________________________ 1º Secretario mandei lavra a 

presente ATA, que após ser lida, discutida, votada e aprovada vai assinada por mim e demais 

vereadores presente.  

 

 

 

Sala de reuniões da Câmara Municipal de Colares em 28 maio 2021. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


