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Aos dez dias do mês de setembro 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 DANIEL 

LOBATO LOBO-Republicanos. Procedida a chamada habitual, marcaram presença os 

parlamentares: JOSÉ NILDO DA SILVA GURJÃO-PSDB; LILIANNY RODRIGUES DE 

OLIVEIRA-PSDB; MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC;  RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO-PDT Ausente os Vereadores: ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA 

SOUSA-PMN e ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB, que justificaram  sua 

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

aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pela Segundo Secretário  foi o Evangelho de 

Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capitulo 06, versículo de 39 à 42. Leu-se os expedientes: OF: 

N° 079/2021- Presidenta do CMDCA. OF: N° 250/2021- Promotoria de Justiça de Colares, OF: 

N°420/2021 SEMED/PMC e OF: N° 229/2021- Prefeitura Municipal de Colares, trazendo em 

anexo o projeto de Lei N° 006/2021, que Dispõe sobre a INSTITUIÇÃO DO PLANO 

PLURIANUAL –PPA, para o período de dois mil e vinte e dois à dois mil e vinte e cinco. O qual foi 

repassado para as Comissões Permanentes da Casa, para analise e posterior Parecer. Na Hora do 

Grande expediente, assomou a tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, repudiou a atitude 

desrespeitosa da empresa CONAM, que mudou o horário da travessia e não comunica ninguém, e 

como não bastasse ainda dá desculpas que era para racionar combustível por conta da greve dos 

caminhoneiros. Sendo que tal empresa ganhava milhões dos usuários e não respeitava a placa com 

os horários regulados pela ARCON e queria fazer os mesmos ficarem uma hora esperando para 

atravessarem. Sugeriu que os órgãos fiscalizadores, principalmente a ARCON estivesse fazendo 

uma fiscalização nessa empresa que presta serviço sobre o rio Guajará Mirín, sentido ilha 

continente, continente ilha. Em aparte o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, concernente ao 

assunto em pauta, disse que havia recebido uma ligação do Sr. Paulo, gerente da CONAM, que iria 

conversar com a gestora neste particular, o que não havia ocorrido. Dessa feita pediu o envio de 

oficio ao representante da CONAM, para que esclareça aos presentes essas desmandas, haja visto 

que a grave não afetou e não afetará em nada a empresa, porque já havia acabado. Retomando a 

fala o Vereador RENATO JUNIOR, reforçou o comunicado para a ARCON, para que tomasse as 

devidas providencias. Direcionando a fala aos pais de alunos, disse ser vergonhoso a distribuição 

dos kits da merenda escolar, porque no mínimo deveriam entregar quatro para cada aluno, porque 

não aplicaram todo o recurso na compra dos alimentos necessários, perguntando o que haviam 

feito com os trezentos e vinte e um mil sessenta e seis reais e trinta centavos? Tinham comprado 

mais chicória e sal. Sendo muito dinheiro para pouca coisa e que dessem uma merenda digna para 

as crianças, pois como não bastasse, haviam dado explicações esfarrapadas. Rogando aos pais que 

se manifestassem nesse particular, porque o que tinham prometido não haviam cumprido e este 

Edil estava no Poder para cobrar e fiscalizar em prol do Povo. Da tribuna da Casa o Vereador 

JOSÉ NILDO, solicitou o envio de oficio a Secretaria de Educação para que houvesse a troca do 

ônibus que vai até a Localidade de Candeuba por um veiculo menor, pois a ponte da citada  

Comunidade estava bastante fragilizada e o perigo era eminente aos alunos. Comentou há respeito 

do kit da merenda Escolar, sendo vergonhoso a distribuição porque os itens além de serem 
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mínimos, a chicória era de péssima qualidade, vergonha total para as famílias dos pais de alunos. 

Afiançou que na quinta-feira este Parlamentar juntamente com seus pares, Lilianny Rodrigues, 

Daniel Lobato e Renato Junior, estiveram fazendo uma visita na UMS e lá constataram o lixo 

hospitalar em uma enorme quantidade que o deposito não mais suportava, transbordando pela 

calçada, situação totalmente irregular, que até mesmo as enfermeiras achavam demasiado. Assim 

como o posto de Saúde da Localidade de Guajará, que era um absurdo a precariedade do local. 

Falando ainda que hoje havia vacinação e o povo enfileirado justamente  no local onde o lixo 

estava derramado. Perguntando onde estava a empresa coletora do lixo hospitalar? Perguntando 

ali tinha lixo do Covid, seringas, matérias de curativos e outros. Pois era prejudicial a Saúde 

Pública. Portanto que providencias fossem tomadas em caráter emergencial. O Presidente da 

Casa, falou que o problema do lixo era questão de Licitação, porem não justificava tamanha 

demanda, porque o que tivesse errado este edil iria falar. Pois o ex-secretário de saúde mandava 

tirar em toneladas. Mediante ao exposto, quando saísse da sessão iria perguntar para quem de 

direito qual providencias estavam sendo tomadas para a retirada do lixo hospitalar. Assomando a 

tribuna da Casa a Vereadora LILIANNY RODRIGUES, de acordo com a fala dos seus pares, 

falou que com relação a Saúde e Merenda Escolar, tinham feito um vídeo, que posteriormente seria 

publicado nas redes sociais. Requereu verbalmente a prestação de contas com as respectivas 

notas: cento e vinte e nove mil da merenda Escolar e seiscentos e noventa e seis mil reais do 

combate ao Covid dezenove, porque até a presente data nada tinha sido feito. Garantindo que a 

UMS encontrava-se um caos, só porque não tinha paciente com Covid, não tinha álcool em gél, ou 

seja; fecharam a ala do covid para não verem a conta. Pois se estavam cobrando era por serem 

representantes do Povo. Quanto a Merenda Escolar, trezentos e vinte e um mil e trinta centavos 

daria para comprar toneladas de feijão, arroz, óleo de cozinha e etc, que daria para atender as 

necessidades. Portanto, que não colocassem banana podre, couve velha que nem coelho comia e 

chicória que em todos os quintais nasce em quantidade, porque criança precisava de leite  pedindo 

ao Líder de Governo que levasse suas reivindicações ao executivo Municipal. O Vereador Líder de 

Governo na Casa MARCOS JORGE, da tribuna da Casa, disse estar atento a fala dos seus pares e 

pode ver suas indignações. Assim como o oficio da Secretaria de Educação justificando a ausência 

da responsável pela Merenda Escolar, neste Legislativo Municipal, para esclarecer o que de fato 

ocorreu, com explicações justas e plausíveis há respeito de toda essa situação. O Vereador 

RÔMULO ROBSON, em aparte disse ao seu par, que devido ao curto prazo os Senhores puderam 

estar presente mas que na próxima estariam apresentando os extratos e explicar sobre o cardápio 

da Merenda Escolar. Retomando a fala o Vereador MARCOS JORGE, assegurou que a 

Coordenadora não estava se negando da esclarecimentos. Demonstrou sua indignação com 

relação ao Odontologista que atende no ESF de Maracajó, por ter chamado este parlamentar de 

“Vereadorzinho” pois ao vir verificar porque o autoclave e não estar funcionando esse Dr. 

Fernando se incomodou com sua presença, esquecendo que Vereador é fiscal do Povo. Portanto 

respeitasse e respeitasse também o Legislativo Municipal que o representa. Afiançou que havia 

recebido um comunicado verbal que as obras da ponte que liga a Localidade de Maracajó e 

adjacências, iria ter inicio, requerimento de sua autoria na gestão passada não tinha sido atendido, 

e na atual iria ser concretizado após a votação neste Poder. Sendo com apoio da Secretaria de 

Meio Ambiente. Demonstrando sua felicidade pela retomada do projeto “Dança Colares” 

destinado as Mulheres, que teve inicio no mês de julho que por questão de logística havia parado 

quem tivesse interesse era somente procurar a Secretaria de Assistência para algumas avaliações. 

Deu a conhecer que não pode participar da reunião com os representantes das bandas, mas que em 

conversa com  Prefeita Municipal sobre a pauta que foi bastante sensata; parabenizando-a pelo 

feito comungou com a falta de respeito da Empresa CONAM pela falta de respeito com o Povo 

Colarense, principalmente na organização das filas dos veículos para adentrarem a balsa. 

Passados os Trabalhos para a Primeira Parte da Ordem do Dia, da tribuna da Casa o Vereador 

DANIEL LOBATO, esclareceu aos presentes sua ida na UMS como fiscalizador e deparou com 

vários problemas. Perguntando ao Líder do governo se não estavam dando manutenção nas 

centrais de ar, porque na Unidade Mista de Saúde, apenas uma estava funcionando, sem deixar de 



falar que estava chovendo em quase todos os compartimentos. Assegurando que os efetivos do local 

estavam sentindo a falta dos Vereadores fiscalizarem no local. Disse ainda que os dentistas só 

recebiam e quase não iam para o seu local de trabalho, rogando soluções para tal problema. 

Falando sobre a distribuição do Kit da Merenda Escolar, a Resolução do MEC coíbe vários itens, 

porem o Município deveria se atender e rever tal situação. Pediu ao Vereador Renato Junior 

mostrasse o valor exato da Legislatura referente a merenda Escolar, assim como a Vereadora 

Lilianny que também fez  parte que informasse na integra. Demonstrou indignação concernente a 

Empresa CONAM que faz o que quer em todos os aspectos no Município, repudiando tais atitudes. 

Parabenizou a Prefeita pelo convenio  assinando com a Liga Municipal de Colares, pois abraçou a 

causa, valorizando o esporte e quem ganhava era o povo. Disse que no dia vinte e seus a seleção de 

Colares iria jogar com a Seleção feminina do Paysandu, grande passo para alavancar o esporte 

Municipal. Falou ainda que brevemente estaria abrindo uma escolinha de futebol na Comunidade 

de Cacau. Sugeriu a Convocação do Secretário Municipal de Saúde, para que pudesse vir neste 

Poder se manifestar com relação ao lixo hospitalar e outros. Assomando a tribuna da Casa o 

Vereador RÔMULO ROBSON, deu a conhecer aos seus pares o ocorrido com a Convocação do 

Sr. Álvaro Oliveira e Vera Mendonça, (lendo os ofícios), pois previamente já havia falado com a 

Prefeita. No entanto o Presidente do Conselho fez uma live no intuito de se esquivar, porque, 

porque fez uma fala muito infantil, porque o artigo quarenta e um da lei Orgânica dava todo 

amparo legal para a Convocação. Dessa feita a Comissão tinha direito de convoca-lo, portanto 

teve respaldo para fazer a Convocação. Pois o Conselho tinha o direito sim de atuar na 

administração e não poderia se manifestar sem saber de fato do que ocorre. Até porque antes a 

agricultura familiar, o açaí vinha de fora e agora iriam pedir a adequação dos agricultores porque 

antes não eram cadastrados legalmente. Fez uma definição há respeito do kit merenda Escolar, que 

o fizessem o esclarecimento dos recursos. Fez um breve cálculo do kit distribuído, não podendo 

afirmar o restante do recurso, porque o Presidente do conselho quando disse que agora que pediu 

os extratos. Pois se estava se escondendo para não trabalhar como Professor, que entregasse a 

vaga do Conselho, porque não participava, até porque ele era um fiscal e era o primeiro a dar a 

cara a tapa. Disse que havia feito a Convocação porque ultima vez que o Convocou para saber dos 

requisitos da distribuição do salario dos Professores em que não forem pagos e posterior acordo 

com a Prefeita, ele saiu comentando que era fala de bolsonarista e pessoal. Portanto isso não tinha 

nada haver com os direitos de seus estudos mas direitos de fiscalização, porque foi falado uma 

coisa, mas se havia recursos que pagasse. Pediu através do Presidente da Casa a Convocação do 

presidente do Conselho Municipal de alimentação Escolar, para vir neste Poder prestar 

esclarecimentos há respeito dos seguintes assuntos: Kits Alimentação, valor dos kits, recursos em 

caixa e o que houver. Assomando a tribuna da Casa o Vereador Presidente WLADIMIR COSTA, 

destacou que na gestão passada mais de um milhão foi desviado do combate ao Covid dezenove. 

Porem no hoje que tem tantos advogados não tomavam providencias. Parabenizou a ação da 

Vereadora Alcinara na Localidade de Juçarateua e também pela passagem do seu aniversario. 

Comentou há respeito da reunião com os representantes de bandas e no momento ficou firmado um 

compromisso, esperando que os levassem as documentações necessárias. Garantiu sentir-se 

orgulhoso quando veio a escolinha do Paysandu e hoje a felicidade de ver vários jovens do 

Município participando da mesma. Falou ao Vereador Marcos Jorge que fizesse um documento e 

pedisse o afastamento desse profissional, porque o Município precisava de pessoas que trabalhasse 

em prol dos pacientes, porque quando fala de coisas negativas dessa gestão, não iria esconder, 

porque foi eleito pelo povo para representa-los. Repassados os Trabalhos para a Segunda Parte da 

Ordem do Dia, não havendo matéria sobre a Mesa. O Presidente encerrou a presente sessão 

convocando os Edis para a sessão. 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.  
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