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Aos quatorze 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 RENATO 

JUNIOR DO NASCIMENTO PDT - substituto. Procedida a chamada habitual, marcaram 

presença os Parlamentares: DANIEL LOBATO LOBO-REPUBLICANOS; JOSÉ NILDO DA 

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

SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC 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 à 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 João capitulo 15 versículos 09 à 17. Leu-se os 

expedientes. OF, Nº0042/2021 Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e OF: 

Nº 0183/2021, oriundo do gabinete da Prefeita, comunicando que o Vereador Marcos Jorge 

seria o Líder do Governo na Casa Legislativa.  Na Hora do grande Expediente, assomou a 

tribuna da casa o Vereador ROBERTO JUNIOR-MDB, solicitou a convocação do 

Secretário de Agricultura, para que estivesse neste Poder prestando esclarecimento conservante a 

listagem e relatório dos agricultores beneficiados nos Projetos voltados para os agricultores do 

Município. Pediu de viva voz a visita do Secretário Municipal de Saúde nas ESFS. Agradeceu ao 

Secretário de Infraestrutura pelo não atendimento em seus pedidos, pois a Prefeita havia se 

prontificado em contribuir e nada dos maquinários aparecerem para a execução dos serviços. 

Mediante o ocorrido este Legislador passou por mentiroso perante a Localidade, porque havia se 

reunido com os moradores falando da ação que iria ocorrer e nada tinha sido concretizado. Ao 

concluir sua fala, afirmou que muitas coisas ainda precisavam serem esclarecidas. Da tribuna da 

casa o Vereador MARCOS JORGE, comentou a respeito da liderança do governo na casa 

Legislativa, que com muito respeito havia aceitado. Agradeceu sua amiga Maria Lucimar pela sua 

indicação, pois estaria estreitando a parceria entre os dois poderes e que estaria intercedendo 

assuntos pertinentes as mesmos. Até porque quando houvesse algum problema de cunho pessoal a 

Prefeita iria receber qualquer Vereador em seu gabinete ou até mesmo em sua residência. 

Afirmando que seria um líder para atender a todos, tanto situação quanto oposição, porque levaria 

todas as reivindicações ao conhecimento da Gestora Municipal, até porque uma liderança não 

funcionava sozinha, porque teria que estar em consonância com todo o secretariado. Destacou a 

reunião com seriedade e muito pautada as lideranças para serem intermediadas perante os 

Secretários Municipais, pois caso não tivesse resposta dos seus pedidos, o intercâmbios existiria 

para estreitar qualquer relação dos Poderes. Disse ainda  estar atento ao ofício da instituição 13 

de Maio da Localidade de Maracajó, sendo muito benéfico o apoio a mesma, porque já havia 

procurado pelo seu Presidente para comunicar-lhe que já tinha conversado com a Prefeita para 

ser agendada uma reunião perante a SEDUC com a presença dos responsáveis para terem a 

solução da reivindicação. Afiançou já estava colhendo frutos da reunião na secretaria de saúde, 

onde no momento de forma educada, clara e sensata havia feito algum pedido e para sua surpresa 

o ESF de Maracajó já estava atendendo vinte e cinco fichas, porque anteriormente e era só quatro 

fichas e causa revolta nos pacientes que precisavam de atendimento médico.  Pediu que fosse 



reiterado os ofícios a Secretaria de Saúde conservante a construção de um novo telhado e forro do 

para o ESF de Maracajó e Empresa Equatorial convidando uns do seus representantes para virem 

neste   poder prestar esclarecimento das denúncias em numeras demandas que estavam ocorrendo 

no Município.de Colares. Obteve informações do Presidente da casa que todas as solicitações à 

Equatorial o Jurídica casa iria levar e protocolar na referida empresa. De posse da palavra a 

Vereadora LILIANNY RODRIGUES, justificou sua ausência na sessão anterior, conforme 

seu atestado médico apresentado neste Poder. Proferiu palavras Bíblicas para que a Casa 

Legislativa, Legislasse com mais amor, paz e voltada para Deus. Falou para seus Pares que havia 

recebido respostas dos seus pedidos em prol do Município. Através do endereço eletrônico da 

Câmara por ser justa e estar legislando com transparência. Respostas estas através do gabinete do 

Deputado Zequinha Marinho em beneficio ao povo Colarense. Assim como os ofícios que havia 

sido entregues a mão do Presidente da República, pois a luta era contínua e sentia que já estava 

começando há ter um direcionamento. Pedia somente a Deus para que lhe desse força e graças 

para lutar em prol desse Município. Assomando a tribuna da Casa o Vereador JOSÉ NILDO, 
disse  estar atentamente ouvindo a fala do seu Par no que tange as distribuições das fichas que 

no agora serviam vinte e cinco no ESF Maracajó. Até porque no posto médico de Guajará eram 

somente três para cada ACS,  fato este que até lhe causou surpresa. Mediante ao exposto pediu o 

envio de ofícios ao Secretário Municipal de Saúde, que possa estar resolvendo a situação da 

ativação da cadeira odontológica na Localidade de Guajará, porque a mesma já tem o compressor, 

e segundo comenta-se já estariam querendo leva-lo para o ESF de Maracajó, sendo que no local já 

existem o serviço odontológico e no posto de Guajará necessitava ser instalado para atender a 

comunidade e adjacências, pois o mesmo havia sido deixado pela administração passada  e este 

Edil lutara para que a localidade não perca esse grande feito. Pediu também que fosse enviado 

oficio a empresa Equatorial que mandasse retirar uma  arvore que havia caído sobre um poste de 

energia e sua fiação estava toda no chão, causando perigo eminente as pessoas há mais de dez dias 

atrás. Pedindo o envio de oficio ao Secretário de Infraestrutura, para que resolvesse o problema do 

ramal que liga a Localidade de Juçarateua a Guajará, pois o mesmo já estar todo empiçarrado, 

faltando o conserto do tubo que encontrava-se quebrado, prejudicando a passagem de veículos de 

grande porte. Também como, fosse feito um serviço de urgência no ramal de Itabocal a Santo 

Antônio de Colares que esta caótico. Pediu ainda ao Setor de Iluminação Pública, que pudesse 

estar fazendo o serviço na localidade de Guajará que encontra-se precário, principalmente o posto 

que estava às escuras e o trapiche carecendo de uma  iluminação adequada por trata-se de 

embarque e desembarque de passageiros e iluminado evitaria acidentes. Assim como nas demais 

comunidades que estão na mesma situação e os moradores temem por ataque de aninais 

peçonhento. Por questão de Ordem o Vereador Marcos Jorge, garantiu que a informação a respeito 

da retirada do equipamento odontológico não procedia e seria então somente fala do povo. Sugeriu ao Edil 

que estivesse tendo uma conversa com o Secretário de saúde a respeito dessa situação, pois como 

Legislador não concordava  com isso. O Vereador José Nildo, manifestou-se dizendo que pessoas de 

dentro do posto de saúde de Guajará, falavam que o compressor não era adequado para a cadeira 

odontológica da referida Comunidade. Da tribuna da casa o Vereador DANIEL LOBO, 

agradeceu aos Edis José Nildo e Rômulo Robson, pelas visitas aos postos de saúde, sendo sabedor 

que a caminhada seria longa mais que esse era o papel do Vereador. Perguntou ao Presidente da 

Casa se sabia qual era o papel do Parlamentar. Obteve como resposta que não deveria estar 

fazendo tal pergunta, porque deveria saber, que seria Fiscalizar e Legislar. Retomando a fala o 

Edil disse ser sabedor de suas funções, pedindo que a casa convocasse a Parlamentar Lilianny 

Rodrigues, como membro da Comissão de Saúde porque todos eram sabedores que muitos eram as 

falhas. Tal reunião estava marcada para segunda feira próxima as nove horas da manhã, porque 

era a terceira reunião marcada da Comissão Permanente de Saúde da Casa. Falou ainda que 

esteve juntamente com os Vereadores Roberto Junior e Rômulo Robson, na presença do Deputado 

Coronel Neil, buscando benefício ao Munícipio de Colares, principalmente a Liga Esportiva que 

irá fazer história nesse município, com apoio da Prefeitura Municipal. Em parte a Vereadora 



Lilianny Rodrigues, falou ao seu Par que qualquer reunião deveria ser direcionada 

através de oficio, até porque nessa data já havia se direcionado a secretaria da Casa 

apresentando seu atestado médico, pois teria recebido a convocação da reunião 

através de whatsApp e somente a segunda teria sido através de oficio. Considerando 

uma falha que precisava ser corrigida por parte da Comissão. Até porque como 

legisladora iria continuar o seu papel, pois se fazia assistencialismo era algo pessoal 

em prol do povo. Pois se o Edil acima mencionado quisesse fazer parte o convite 

estava aberto. Retomando a fala o Vereador Daniel Lobo, que o seu trabalho de 

assistencialismo já estava fazendo a nove anos no Munícipio e que não havia 

assinado o oficio convocando a Edil porque estava viajando. O Presidente da casa 

falou aos Parlamentares que como Comissão teriam o direito de enviar ofícios 

convocando para reuniões e após três ausências sem justificativa, poderia ser 

destituído o membro da Mesa. Passando os Trabalhos para Primeira Parte da 

Ordem do Dia, assomou a tribuna da Casa o Vereador Renato Junior, direcionou 

a fala ao Líder do governo para que se atentasse a resposta do oficio direcionado ao 

Secretário de Finanças com relação aos envios das cópias dos extratos bancários, 

ficando pasmo pela resposta. Pois segundo ele os ofícios deveriam serem 

direcionados a CPL e Prefeita Municipal. Repudiando a atitude do Secretário, pela 

falta de respeito para com esse Edil. Porque se estava pedindo a informação, era tão 

somente por não ter nada no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal. 

Mediante ao ocorrido pediu ao Presidente da Casa que enviasse oficio com o mesmo 

teor ao Secretário de Licitação, Prefeita Municipal e Secretário de finanças para que 

enviasse resposta no prazo de dez dias. Do contrário iria procurar o Ministério 

Público pela falta de informações. Perguntou se já havia chegado a resposta do seu 

oficio da Secretaria de Meio Ambiente, concernente ao crime ambiental ocorrido na 

praia do Machadinho. Assim como da Secretaria de Educação que informasse 

quanto estava vindo para Merenda Escolar que até a presente data não tinha visto 

nenhuma ação e na Legislatura passada tinha distribuído merenda aos alunos. Que o 

Secretário de Licitação também pudesse dando essa informação. Pediu o envio de 

oficio ao Sintepp para que pudesse estar justificando o porquê a maioria dos 

Professores ainda não tinham recebido a parcela do acordo firmado com a Prefeita. 

Porque estava dando a entender que eram apenas os escolhidos que estavam 

recebendo. Toda via essa teria sido uma luta muito grande dos Legisladores Daniel 

Lobo e Rômulo Robson para que houvesse esse pagamento porque todos seriam 

igual perante a Deus e que deveriam receberem com igualdade. Sendo inadmissível o 

sindicato escolher quem iria receber e quem fossem sindicalizado estava na lista. 

Pediu novamente atenção do Executivo Municipal, para que solicitasse uma base 

fluvial para este Munícipio, porque os ataques dos piratas eram constantes, sendo 

muito preocupante pois nos últimos dias assaltaram um barco as próximidades a 

localidade de Guajará, onde no momento levaram o barco do cidadão. Até porque a 

Prefeita já havia sido Presidente da Colônia dos Pescadores e tinha como 

reivindicar esse feito de suma importância a segurança dos pescadores. Parabenizou 

a Vereadora Lilianny Rodrigues, pela distribuição de peixes e sextas básicas. Por 

questão de ordem a Edil Lilianny Rodrigues, disse que tão logo soube do 



ocorrido com a embarcação, conversou com três Vereadores da Cidade de Vigia de 

Nazaré, os quais solicitaram do Prefeito uma base fluvial, até porque todos os anos 

nesse período era preocupante, por conta dos ataques dos piratas. Garantindo que já 

haviam encontrado a embarcação. O Presidente da casa pediu aos Vereadores que 

se atentasse ao tempo de fala e questão de ordem, porque deveriam dar exemplo e 

não serem corrigidos. Da tribuna da Casa o Vereador Rômulo Robson, 
agradeceu a resposta do seu oficio, assim como seu atendimento na rede de 

encanação de uma rua em Genipauba da Laura que este Parlamentar doou o 

restante dos canos, porque a Prefeita em atendimento a sua solicitação doou vinte 

canos, comentou do seu trabalho em conjunto deste Edil, Vereador Roberto Junior e 

Daniel lobo, através da Liga Esportiva haviam trazido o Club União Esporte que iria 

disputar o campeonato Série D e desenvolver o Projeto sub 20, trabalho de classe no 

Munícipio. Afiançando que iriam fazer a convocatória para esse trabalho de classe. 

Disse ainda que Cel. Neil, através do INCRA na pessoa deste Parlamentar, 

Vereadores Daniel lobo, Roberto Junior, iria trazer recursos através do FUNDEB, 

tão logo seria anunciado. Assim como o Projeto do BNDS, que em breve viria no 

montante de Cinco Milhões, mais que somente teria seu direcionamento apoios a 

liberação da Câmara para fazer o convenio. Teceu comentários concernente a LDO, 

que já tramitava no Legislativo Municipal, mais que após reunião com a Prefeita e 

pesquisa no TCM, já estariam trabalhando o PPA que iria direcionar o Munícipio 

por quatro anos e que teria também sua ampla divulgação. Sugerindo que a Prefeita 

pudesse estar dialogando e fazendo esse Projeto com riqueza de informações. 

Comentou a respeito da visita aos postos de saúde, e fazendo o levantamento disse 

que o programa mais médicos trabalhava trinta horas semanais fazendo o 

atendimento apenas de seis fichas por ser critérios da portaria do Ministério da 

Saúde, pedindo a Comissão Parlamentar de Saúde para que houvesse o tratamento 

humanizado e posteriormente o relatório seria enviado a Prefeita e Secretário 

Municipal de Saúde. Informou aos presentes que estava entrando com denúncia 

contra o Sintepp, por estar descumprindo com o acordo firmado com a Prefeita. 

Porque ao ser questionado o presidente do citado sindicato, respondeu 

grosseiramente. Pois os primeiros a serem pagos seriam o que apresentasem 

problemas de saúde, o que não estava ocorrendo. Requereu verbalmente ao 

secretário de Infraestrutura que fosse construída duas lombadas na rua Doutor 

Justos Chermont com a Travessa Carneiro de Mendonça, como forma de prevenção 

de acidentes com grandes proporções, a troca da iluminação dos quiosques da orla e 

iluminação publica do bairro do Bacuri, Parabenizou o secretario acima citado por 

não ter colocado o refletor com a desculpa de não ter carro, sendo que a 

manutenção na ilha ele deveria ser feita em caráter emergencial, devendo trabalhar 

de maneira correta e eficiente. E também o Vice – Prefeito que visse a luz para o 

trabalho ser comprometido em prol ao povo. Da Tribuna da casa o Vereador 

Wladimir Conceição, direcionou a fala ao Vereador Renato Junior, disse que 

agora sabia falar da Merenda Escolar, porém indignava-se porque a administração 

passada não havia deixado de forma correta. E a atual administração estava 

juntando recursos para compra da mesma. Até porque como genro da Prefeita não 



iria defender e o que estivesse errado iria falar, porque tinha sido eleito pelo povo e 

os defenderia neste Poder e somente Deus o tiraria. Falou ainda entristecer-se 

quando o Edil também fica cobrando os extratos bancários, sendo o seu direito, 

pergunto-lhe porque na gestão anterior, quando os Edis cobravam a mesma coisa e o 

Edil ficava calado e terminou o mandato e nunca chegaram as informações. Todavia 

teria sido contra a resposta do Secretário, porque se fosse pra esse Parlamentar 

teria rasgado na sua cara. Disse que realmente a tubulação do ramal de Juçarateua 

a Guajará estava precisando de manutenção mais que essa problemática era desde o 

ano passado e porque não haviam feito? Até porque o Parlamentar como oposição 

na gestão passada sempre teve o pé no chão. Portanto já haveria cobrado da 

Prefeita e já estava sendo providenciada a compra do tubo, porque não poderiam 

cometerem o erro do passado por falta de visão do secretário que não saia do seu 

gabinete. Parabenizou a Vereadora Lilianny pela ação que fez. Parabenizou cada Edil que 

faz o trabalho de assistencialismo. Falou também ter cobrado o secretário de Infraestrutura, 

porque um Edil não teria aceito o serviço de outro Parlamentar em sua comunidade? Haja visto 

que eram Vereadores de todo o Município. Destacando terem uma visão generalizada, porque o 

povo necessitava, pois a fome dói e machucava. Sendo que os Edis se alimentavam todos os dias, 

mais tinham pessoas que passavam fome e muitos tinham vergonha de pedir, sendo muito 

preocupante essa situação. Garantiu que os Poderes deveriam se unirem e exigirem um 

posicionamento da Empresa Equatorial de Energia, porque o compromisso da Prefeita era com a 

iluminação Pública e o desleixo da Equatorial estava sendo inadmissível. Afiançou ter conhecido o 

atual Secretário de saúde Sr.  Edivaldo Vieira de Oliveira, que assim como o ex- Secretario era 

muito excelente, e já havia mostrado alguma ação pois os exames de agora em diante seriam 

coletados nas ESFs, segundo as palavras dele, prontificou-se a fazer qualquer tipo de 

esclarecimento neste Augusto Poder. Concordou com a convocação do Secretario de 

Abastecimento e Pesca, porque na reunião ele já pode ver que era Wladimir Conceição. Disse ter 

visto através das redes sociais que as Bandas de Músicas não estavam tendo apoio do Estado e 

Município. No entanto a Fundação Carlos Gomes tinha poder para isso e tinha que ver os fato que 

estava ocorrendo, porque até o presente momento não havia aparecido nenhum  representante de 

Banda para buscar providencias. Mediante ao exposto, pediu o envio de oficio para todas as 

Bandas de Músicas, para que vissem se reunirem-se em busca de soluções, porque o Secretário de 

Cultura do Município, nada informa por não conhecer a realidade da Cultura, da ilha, que era rica 

e vasta. Por este motivo que este Edil era contrário as contratações de secretários através de 

acordos políticos, porque o Município acaba sendo prejudicado. Mesmo assim  se solidarizava com 

as Bandas, para junto irem em busca de soluções, porque segundo comentavam-se a postagem era 

falsa. Ainda assim a Banda de Música Professor Luiz Gama havia sido beneficiada pelo Projeto 

Criança Esperança, mais não foi visto nenhuma evolução. Por questão de Ordem o Vereador 

Rômulo Robson, solicitou a convocação do Secretário de Cultura Fabiano Laercio Furtado, para 

que viesse neste poder prestar esclarecimento concernente a Lei Aldir Blanck. Repassado os 

trabalhos para Segunda Parte da Ordem do Dia, foi repassado a Comissão de Justiça e Redação 

de Leis o Projeto de Lei Nº 001/2021, de autoria do Vereador Renato Junior, que dispõem sobre “ 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar ao agente comunitário de saúde e agente de 

combate as Endemias, incentivo financeiro adicional e da outras providencias”, para analise e 

posterior parecer. Foram lidos, discutidos os Requerimentos de  números: 001,002,003 e 004 de 

2021 de autoria do Vereador Wladimir Conceição e Requerimento 005/2021 de autoria do 

vereador Marcos Jorge, aprovados os requerimentos  solicitando que fosse enviado oficio à 

Prefeita Municipal, que pudesse dar resposta há respeito da casa de apoio a saúde na capital. Até 

porque a Lei havia sido sancionada e era de suma importância, pois a maioria dos pacientes não 

tem aonde fica no caso de necessidade. Sugeriu que os Edis estivessem participados dos processos 

Licitatórios na CPL, para terem conhecimento das Emendas destinadas ao Município. O 



Legislador Rômulo Robson, falou que já tinha reforçado o pedido da casa de apoio na Capital, 

principalmente por conta da regulação que estava em situação delicada. Solicitou que fosse 

enviado oficio ao Secretário de Saúde, para que mandasse fazer reparos emergenciais e um 

banheiro exclusivo aos pacientes com Covid na UMS de Colares. Que também fizesse 

encaminhamento para que os médicos do programa mais médicos, para que o atendimento fosse de 

dezesseis fichas por atendimento. Falou também que os cidadãos da cidade de Vigia de Nazaré 

havia sofrido um acidente aqui na ilha e tinha sido transferido através do SAMU da referida 

cidade, que havia vindo logo buscar o paciente. Sugeriu que a Prefeita Municipal pudesse estar 

fazendo uma pactuacão com o SAMU da citada cidade para suprir a necessidade emergencial. O 

Vereador Wladimir Conceição, garantiu que o Município já havia sido agraciado com uma 

Ambulância UTI móvel, estava apenas aguardando os trâmites para vim ao município. Até porque 

o paciente que não pode ser resgatado pelo helicóptero a Prefeita teve que alugar uma ambulância 

UTI para transportá-lo até a Capital do Estado. Disse ainda ser louvável os serviços emergenciais 

na UMS, porém o que se causava preocupação era tão somente por não ter ASS infantil, até porque 

outro dia não tinha copo descartável e lençóis porque estavam guardados na secretaria de saúde. 

Mais iria apurar essa situação, porque uma ASS infantil salva uma vida. A Vereadora Lilianny 

Rodrigues, sugeriu aos seus Pares que enquanto não ocorria a recuperação da UMS, que os Edis 

se esforçassem e construíssem o banheiro destinado aos pacientes do Covid e como Legisladores se 

propunha à isso, porque era uma necessidade emergencial. O Presidente garantiu que iria 

providenciar o orçamento e se empenhar nessa ideia ao bem do povo. O Vereador Marcos Jorge, 

disse que em relação ao atendimento médico já era fato a distribuição de vinte e quatro fichas. 

Agradeceu o apoio da Gestora Municipal consernenete a limpeza e iluminação pública na 

localidade de Maracajó, haja visto que há dias ainda não havia sido feito. Agradeceu ainda ao seu 

Par, Vereador Presidente pela pareceria. O Edil José Nildo, pediu novamente os reparos no posto 

de saúde da localidade de Guajará. O Presidente disse-lhe que em conversa com a Prefeita, ela lhe 

assegurou que tais serviços seriam realizados em todos os postos de saúde gradativamente. O 

Vereador Daniel Lobo, pediu ao líder do governo que pudesse estar se informando juntos os 

órgãos competentes a situação da falta de médicos no período noturno dos plantão na UMS. 

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 14 maio 2021. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


