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Aos vinte e dois  dias do mês de outubro 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 ALCINARA 

MARTINS DA SILVA SOUSA-PMN  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; RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT  e ROBERTO JUNIOR DE 

MORAES LOBATO-MDB. Constando haver quórum Presidente rogando a Deus e à Virgem do 

Rosário declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pela Segunda Secretária e 

interpretada pelo Vereador Daniel Lobato Lobo, foi o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 12, 

versículos de 54 á 59. Convém registrar que há pedidos a ATA ficou em tramitação para a próxima 

sessão. Foram lidos os expedientes: OF: N° 007/2021, Coordenador adm. Sindsaúde Seção 

Colares; OF: N°(s) 246,247,248 e 250/2021, Executivo Municipal e OF: N° 0782/SEMED/PMC,  

Secretario Municipal de administração. Foram repassados a Comissão de Justiça e Redação de 

Leis, para a análise e posterior Parecer os Projetos de Lei N° 001/2021, origem interna de autoria 

da Vereadora Alcinara Martins Santos da Silva Sousa, que Declara o Círio de Nossa Senhora do 

rosário como Patrimônio Imaterial do Município de Colares e dá outras providencias   e Projeto 

de Lei N° 001/2021, origem interna, autoria do Vereador Renato Junior, que dispõe sobre a 

Denominação da praça do antigo terminal Rodoviário como Clara Felícia, e dá outras 

providências. Na Hora do Grande Expediente da Tribuna da Casa o Vereador ROBERTO 

JUNIOR, solicitou o envio de oficio ao Sr. Paulo proprietário da balsa, que estivesse em uma 

reunião juntamente com a Prefeita Municipal e Vereadores no dia vinte e três do corrente mês, 

para ser esclarecido o que de fato estava ocorrendo com o aumento do preço da travessia de 

veículos. Em aparte o Vereador Presidente, informou que o Sr. Paulo já havia informado que não 

haveria nenhum na taxa cobrado na travessia da balsa. Oficializasse também a Prefeita para que 

mandasse construir uma nova ponte na Comunidade de Santo Antônio de Colares. Destacou que as 

vacinas de Mocajatuba à Guajará e Juçarateua para Cacau, estavam caóticos. Assim como o 

serviço da Comunidade de Tauá Pará que fosse concluído. Quis saber onde estava o aparelho que 

fazia exames no laboratório da UMC, pois o povo estava cobrando e o Secretário Municipal de 

Saúde deveria rever essa situação que estava sendo desgastante aos pacientes que necessitavam 

fazerem exames laboratoriais. Assomando a tribuna da casa o Vereador RENATO JUNIOR, 

cedeu espaço de cinco minutos de sua fala a Sra. Maria de Lourdes, representante da Comunidade 

de Ururi, que pediu aos Parlamentares que pudessem estarem intermediando perante a Prefeita 

Municipal a recuperação do ramal do Aracê e Ururi que encontrava-se praticamente intrafegável, 

pois os maquinários já estavam previamente trabalhando, mas que o Legislativo Municipal não 

permitisse que saíssem do local antes da conclusão dos trabalhos. Agradeceu a Vereadora Lilianny 

Rodrigues por ter lhe dado esse  direito Constitucional. Agradecendo também a Prefeita pelos 

maquinários que iriam fazer a recuperação das vicinais acima mencionadas. Pois na campanha 

havia prometido em sua residência que iria ajudar as Comunidades. Pediu aos Parlamentares que 

ajudassem a Prefeita. Ainda agradeceu  a Edil Lilianny rodrigues pela doação das lajotas e pela 

força que estava dando ao bem comum. Agradeceu os Vereadores pela oportunidade de clamar por 
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ser direitos, porque quem lhe conhecia era sabedor de sua força, coragem e união em prol a 

Comunidade. O Vereador Presidente WLADIMIR CONCEIÇÃO, falou que os maquinários já 

estavam no ramal por conta do cronograma  de ação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

que no legislativo Municipal não havia desunião e sim respeito pelos outros. Sendo que existia o 

trabalho individual e estava pronto para ajudar o trabalho em união, pois sempre esteve em Aracê 

e Ururi. Portanto em todo canto existia ambição e individualismo. Sendo assim o trabalho estava 

sendo paliativo por conta do alunado, mas que estavam vindo mais maquinários, porque em 

conversa com a Prefeita a situação já estava em andamento e onde o serviço não estivesse bem 

feito, ela mandaria refazer. Agradeceu a presença da representante das Comunidades de Ururi, 

Como replica a Vereadora LILIANNY RODRIGUES, falou que realmente não tinha mandado 

nenhuma máquina apenas tinha sido convidada para ver a situação do ramal. Até porque em 

nenhum momento ouviu a representante falar que tinha sido feito a solicitação desta Parlamentar. 

O Vereador RENATO JUNIOR,  com a palavra, falou novamente com relação ao atendimento das 

gravidas, porque além de não serem assistidas, no Município não tinha médico especifico, 

ultrassonografia e no laboratório não havia nenhum tipo de exame e as gravidas estavam pedindo 

socorro porque tinham levado o aparelho de hemograma por falta de pagamento, sendo uma 

vergonha, porque havia caído cento e noventa mil reais  na conta da saúde e nada haviam feito 

para resolver essa situação. Pedindo a Prefeita que olhasse com carinho para que essa 

problemática fosse resolvida. Até porque este Edil, Vereador José Nildo e Vereadora Lilianny 

foram os intermediários dessa emenda que dava para suprir em parte a situação da Saúde, fato 

este que não ocorreu, porque não tinha praticamente nada, sendo muito triste essa realidade. 

Porque e existe recurso, que fizesse acontecer, porque saúde é uma necessidade. Falou ainda que 

na Casa tinha união sim, mas que fosse para cobrar seria cobrado e o que estivesse certo elogiaria, 

pois tinha sido eleito para defender o povo. Por questão de ordem o Vereador MARCOS JORGE, 

falou novamente ao seu par que sentia falta do seu discurso na Legislatura passada, quando se 

direcionava ao Edil Wladimir Conceição e o mandava trabalhar. Comentando há respeito da união 

em beneficio ao povo. Reiterou a fala da representante da Comunidade, quando pedia união para o 

trabalho fluir. Quanto a máquina de hemograma, ninguém estava se negando há nada, mas 

precisava que o problema fosse sanado. Portanto hoje seria contratado um laboratório para a 

realização dos exames, pois era uma enorme preocupação da gestão para que essa demanda fosse 

sanada. Como replica o Vereador RENATO JUNIOR, falou que estava há frente do Povo, porque 

tinha dois aparelhos que já estavam dois meses parados. Portanto preferiam terceirizar, sendo que 

bastava comprar um aparelho porque tinha funcionários para trabalhar. Não esquecendo que o 

povo dava o Poder, mas também tirava. O Vereador RÔMULO ROBSON, garantiu que não 

deixava de ser uma preocupação da base, porque a falta do pagamento relativo a maquina, trazia 

consequências par a saúde e tinha que ser averiguado, porque tinha uma maquina que estava sem 

nota fiscal, recibos e não sabiam se era comprada ou alugada, porque a empresa notificou a 

Prefeitura que pediu a documentação comprovando que a máquina era dela e no domingo 

retiraram a máquina com autorização de um funcionário que deverá se explicar pelo ocorrido. 

Portanto seria aberto uma dispensa de Licitação para vir novos equipamentos e devido a grande 

necessidade a Prefeitura iria contratar provisoriamente um laboratório para suprir a grande. 

Novamente com a fala o Vereador Presidente WLADIMIR CONCEIÇÃO, disse que o aparelho 

levado e anteriormente já havia chamado atenção da administração, até porque a divida era da 

administração passada, até porque a gestão não tinha como pagar por não existir contrato e o 

TCM não aceita esse tipo de irregularidade. Também não havia gastado de terem o levado o 

aparelho, mas no hoje a administração trabalhava de maneira honesta e correta. Portanto caberia 

o TCM e MP tomarem as providencias, porque o julgador seria o povo. Afiançando que no agora 

estavam andando em passos lentos por não haver dinheiro. Portanto competia a Comissão de 

Saúde investigar essa situação. Quanto aos exames de ultrassonografia já havia dado inicio, com 

prioridades para casos urgentes. Destacando que cobrava para ter esclarecimentos, porque no 

Legislativo não podia gritar, mas tinha voz ativa, porque gostava de falar em prol ao Povo. 

Novamente falando o Vereador RENATO JUNIOR, afiançou que a gestão só não fazia se não 



quisesse porque tinha duzentos e noventa reais na conta da Saúde. O Edil WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, disse que agora o Parlamentar sabia falar, porque antes saia muitos recursos, mas 

por fazer parte da panelinha ficava calado. Porem o Ministério Público estava ai e muitas vezes 

sobrava também para terceiros e este Edil também olhava o portal porque não era burro. O 

Vereador RENATO JUNIOR, reforçou que era somente olhar o Portal. Da tribuna da Casa o 

Vereador DANIEL LOBATO, assegurou dizendo que o assunto balsa era bastante antigo e o 

tempo ia passando e nada tinha sido feito. Pediu desculpas ao Presidente por não ter dado entrada 

no oficio pedindo o espaço da Câmara, mas que a reunião seria realizada na praça. Solicitando as 

cadeiras emprestadas para a realização da mesma. Carecendo da presença do Sr. Paulo, 

conclamando a presença do povo em geral, por quererem a ponte já, porque foi isso que o 

governador tinha prometido ao inaugurar a Escola Estadual na Localidade de Ariri, Mediante o 

exposto convidou os seus pares para a referida reunião nesta data ás dezoito horas. Aparteando o 

seu par o Vereador RENATO JUNIOR, assomou-se a fala do seu par, para que realmente 

houvesse esse movimento, porque já que o governo tinha prometido, que se fizesse a promessa. 

Retomando a fala o Vereador DANIEL LOBATO, garantiu que a Prefeita também estava nessa 

luta e todos deveriam lutarem por um bem comum. Destacou a situação da Van que encontrava-se 

nessa situação horrível e que não tinha nem autorização para trafegar. Esperando que a Prefeita 

fizesse uma Licitação para o chamamento de outra empresa para fazer e tinha Colares/Belém e 

vice versa. Parabenizou a ATACOL por ser toda legalizada para transportar seus passageiros com 

segurança. Garantiu que sempre iria lutar em prol das Comunidades de Aracê e Ururi, porque até 

mesmo relatório já havia sido feito para somar as necessidades das mesmas. Pediu permissão para 

se retirar, pois tinha um encontro com representantes do INCRA nesta Cidade de Colares. Da 

tribuna da Casa o Vereador JOSÉ NILDO, garantiu que a situação na Localidade de Guajará não 

era diferente com relação a Saúde, pois sua esposa estava há algumas semanas a espera do pré-

natal e não tinha quem o fizesse, por falta da enfermeira no posto da citada Localidade. Assim 

como o técnico em enfermagem que encontrava-se de férias. Mediante ao exposto pediu o envio de 

oficio ao Secretário Municipal de Saúde, para que estivesse tomando providencias neste particular, 

pois se fazia necessário a contratações desses profissionais em caráter de urgência. Até porque o 

posto da Localidade de Fazenda também estava sem enfermeiro e no local atende-se duas 

Comunidades. Deixando os pacientes a espera de verificar a pressão e doença não esperava 

horário para acontecer. Quis saber ainda onde estava a ambulância que prestava serviço no posto 

acima mencionada? Rogou ao Líder de governo que pudesse estar interferindo junto ao Executivo 

e Secretaria de Infraestrutura, para que fizesse a recuperação e construção de uma sala de espera 

no posto de Saúde da Localidade de Guajará, porque já estava cansado de pedir e não ser 

atendido, que por consequência quem sofria era o povo, porque a qualquer momento o telhado 

pode até mesmo desabar. Também com o serviço de iluminação publica que estava escasso em todo 

Município, sem deixar de questionar o serviço feito em Santo Antônio do Tauá Pará, que somente 

colocaram um refletor em frente a igreja para clarear e limparam parcialmente a Comunidade, 

deixando-a como estava, totalmente às escuras. Pedindo que tais serviços fossem feitos em caráter 

de emergência. A Vereadora LILIANNY OLIVEIRA, da tribuna da Casa, assegurou aos presentes 

que a Comissão Permanente de Saúde na Casa, não estava alheia aos fatos do que estava 

ocorrendo no Município. no entanto desde o dia treze de outubro já estava na conta um m montante 

de cento e noventa mil reais, proveniente de uma Emenda Parlamentar do Deputado Federal Eder 

Mauro que havia sido solicitada por esta Parlamentar. Sendo assim urgia a necessidade de 

reforma com a construção de uma sala de aula de atendimento na frente do posto de Saúde da 

Localidade de Guajará. Afiançando que sentia falta de gestão na Secretaria de Infraestrutura 

porque havia sido feito um levantamento prévio e vinte mil reais dava para resolver a situação  e o 

restante  daria para amenizar outros problemas. Ainda argumentou que como era que uma gestão 

usava um equipamento e a equipe de Saúde não via quer estava inadimplente com as custas. Sendo 

uma falta de responsabilidades da gestão, porque se a divida era pequena, em nove meses daria 

para ter sanado. Ao finalizar sua fala disse que cento e noventa mil reais não dava para resolver 

todo o problema da Saúde, porem amenizaria, porque saúde não esperava acontecer, 



principalmente os emergenciais. Da tribuna da Casa o Vereador MARCOS JORGE,  líder do 

governo na Câmara, falou que comungava com algumas falas de seus pares e que levaria ao 

conhecimento da gestora Municipal, porque tinha certeza que era de interesse da mesma sanar 

alguns problemas, principalmente o da Localidade de Guajará. Porem tinha um Secretário que não 

estava suprindo as necessidades de alguns postos de Saúde. Destacou o slogam o lema “outubro 

rosa”, campanha de como alertar as mulheres e sociedade da prevenção e diagnostico do câncer 

de mama, pois existem casos que há como prevenir, sendo doloroso quando diagnostico uma mãe 

com essa situação. Ficando o alerta para todas as mulheres. Parabenizou a Vereadora Alcinara 

Martins por ter feito a ação Saúde, que muito foi benéfico para varias pessoas. Felicitou-se com a 

Prefeita Municipal por ter trazido o Detran por todo Pará, porque foi de suma importância a 

conscientização na sede e zona do meio e a receptividade havia sido muito eficaz. Em aparte o 

Vereador RENATO JUNIOR,  falou da importância da presença do DETRAN , porem as ruas 

precisavam serem sinalizadas, principalmente com placas de mão dupla e única, porque já existia 

uma Lei que as pessoas desconheciam e que também recuperasse as vias de acesso, porque a rua 

Deodoro da Fonseca e São Cristovão, estavam intrafegáveis. Retomando a fala o Vereador 

MARCOS JORGE, garantiu que na próxima quarta-feira estariam no Município o Dr. Daniel-

Prefeito Municipal de Ananindeua, estando num grande encontro com sua base e os pré-candidatos 

a Deputada Federal Dra. Alessandra e Deputado Estadual  Dr. Erick, estreitando parcerias com a 

Prefeita, pois o Dr. Daniel já era parceiro do  Município há mais de quatro anos e continuava 

abrindo as portas ao Edis Rômulo Robson, Roberto Junior e Renato Junior, parceria esta que faz o 

acolhimento das gravidas no hospital Santa Maria e continuará fazendo muito mais. Portanto 

estreitava inda mais a parceria em prol ao Município. Passados os Trabalhos para a Primeira 

Parte da Ordem do Dia, assomando a tribuna da casa a Vereadora ALCINARA MARTINS,  falou 

que a situação da balsa deveria ser revista, por ter dois pesos e duas medidas, teriam que sentarem 

para verem de que forma poderia ser resolvido. Fez referencia a Vereadora Lilianny Rodrigues, 

parabenizando-a pela fala partidária e respeitosa, assim como o Vereador Renato Junior. Quis 

saber até onde iria o direito de expressão do Edil José Nildo, porque antes de ser Vereador, em 

dois mil e quatorze reais com liderança e educação levou sua equipe por dois anos há ser campeã. 

No entanto no sábado de forma irresponsável pegou o microfone e difamou a Prefeita. Falando-lhe 

que o Parlamentar saísse de sua zona de conforto e se atesse aos fatos. Perguntou ao Dr. Márcio 

Lima-Assessor Jurídico da Casa, até que ponto o Vereador tinha imunidade para xingar, pois 

havia xingado a Prefeita na beira do campo de “Burra” e como mulher não poderia ser conivente 

com os fatos. Repudiando a atitude do Vereador José Nildo, que por ser melhor não seria menor 

que ninguém. Sendo por essas e outras que urgia o núcleo da Defesa da Mulher no Município. 

Deveria ter respeito porque a Prefeita era uma senhora idosa. Quis saber ainda qual a força da 

Prefeita com relação a Policia Militar, porque o edil mencionado ao chama-lo de burra, disse que 

ela estava mandando guinchar as motos e etc... tudo isso com o jogo em andamento e que acabou 

causando nervosismo nos jogadores que estavam com seus versículos no local. Pediu ao assessor 

Jurídico da Casa que abrisse um Processo Disciplinar, porque o jogo era particular e que o 

Vereador se comportasse e não fizesse apologia, porque no momento o sentimento era tão somente 

de medo. Por questão de ordem o Vereador JOSÉ NILDO, afiançou que na mesma hora do 

ocorrido pediu desculpas, porque no momento não tinha chegado a Polícia Militar e somente o 

DETRAN que segundo as pessoas, estavam entrando na casa. Pediu novamente desculpas e se 

retratou pelo ocorrido. O Vereador MARCOS JORGE, também por questão de ordem comungou 

com a indignação da sua par, falando que desconhecia este lado do Vereador. Pedindo-lhe que 

respeitasse as mulheres, porque desrespeitou a Prefeita, chamando-a de burra, e esse não era o 

perfil de chegar nesse baixo nível. Parabenizou a Vereadora Alcinara Martins pelo resgate ao 

esporte e a Prefeita pelo total apoio para esse feito no Município. Aparteando também a Vereadora 

LILIANNY OLIVEIRA, assegurou que quem conhecia o perfil do Vereador José Nildo, sabia do 

seu caráter e índole. Porém no ímpeto das coisas a pessoa acaba perdendo a razão e como sua 

amiga pediu desculpas pelo seu agir, porque todos deveriam pensar e repensar no repente dos seus 

atos. O Vereador JOSÉ NILDO, pediu desculpas novamente pelo seu ato, reafirmando que iria se 



retratar com a Prefeita pessoalmente. Assomando a Tribuna da Casa o Vereador RÔMULO 

ROBSON, associou-se a associação dos taxistas do Município de Colares-ATACOL, concernente o 

agir energicamente com relação á construção da ponte sobre o rio Guajará Mirín. Até porque em 

uma das visitas do governador neste Município, no dia da inauguração da Escola Estadual 

Magalhães Barata na Localidade de Ariri, prometeu que iria fazer o estudo técnico para a 

construção da mesma, mas que para isso precisava de um amparo, porque tudo se tornava 

dificultoso pela questão da balsa devido o seu ultimo horário ser as vinte e duas horas. 

Concordava  também que fosse cobrado um bilhete único para amparar os veículos com placa d 

ilha, pois chegaria que seria impossibilitado essas custas e tudo seria colocado a disposição do 

Estado. Mediante ao exposto, pediu que fosse enviado oficio à Prefeita Municipal para que 

estivesse agendando uma reunião com o governador do estado solicitando um posicionamento com 

relação a ponte, recuperação de alguns trechos que já encontram-se esburacados na PA 238 e 

asfalto para manutenção das ruas e travessas da Cidade. Rogou o apoio de seus pares para todos 

os Projetos Sociais no Município de Colares, porque deveriam olharem com carinho todos em 

igualdade, haja visto que o Projeto da capoeira, assim como a jiu-jitsu, iria contribuir bastante 

para retirar crianças e adultos da ociosidade e também elevar o nome do Município, até mesmo 

para fora do estado e quem sabe do país. Falou aos presentes que no dia vinte e oito do corrente 

mês o Dr. Daniel Barbosa Santos-Prefeito Municipal de Ananindeua, presente neste Município, 

estreitando parcerias para atendimento as gravidas e tão brevemente estará lançando a casa de 

acolhimento as gestantes de seis à sete meses que queriam fazer laqueadura. Também como exames 

de mamografias e etc. parceria esta que já dura há mais de cinco anos e que na gestão passada foi 

destinado recurso para o Município na área da Saúde. Agradeceu a Prefeita Municipal pelo 

serviço realizado na Comunidade de Jacarémãe. Assim como deverá ocorrer no dia nove de 

novembro na Comunidade de Santo Antônio de Colares. Ao finalizar falou da união que deveria 

ocorrer em prol do Município de Colares. Por questão de ordem o Vereador MARCOS JORGE, 

informou que já estava em estudo uma mega ação Saúde no Município, sobre a organização deste 

legislador, Vereador Roberto Junior, Rômulo Robson, Dr. Daniel barbosa e Alessandra Harber. O 

Vereador RÔMULO ROBSON, convidou todos os presentes para o almoço que será realizado no 

dia vinte e oito do corrente mês com a presença dos acima mencionados. Há pedido da Vereadora 

Alcinara Martins, o tenente Silvan, deixou bem claro que como Comandante renova votos do 

policiamento ostensivo e ordem pública e faz visita em quase todas as Comunidades. Destacando 

que sua atuação é pegar motos roubadas e adulteradas. Portanto foi por esse motivo que pediu 

apoio do governo Estadual para esse procedimento, não havendo prisões. Garantindo que a policia 

Militar aera parceira e não havia subordinação, também como o índice de criminalidade que era 

muito baixa. Disse ainda que estava a disposição do Legislativo para qualquer esclarecimento, 

pois segurança Pública era um dever de todos. Com a palavra o Dr. Marcio Limam afiançou que 

como advogado cumpria em zelar pela democracia, pois a inviabilidade dos Vereadores perante a 

sociedade deveria ser bastante pautada, porque muitas das vezes ele acabava sendo a voz do povo. 

Sendo muitas das vezes relativo no campo politico se extrapolando. Portanto que toda fala, fosse 

com bastante responsabilidade. Assomando a tribuna da Casa o Vereador Presidente WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, garantiu que se não tivesse brigado, ontem não teriam limpado a pia e fossa do 

Mercado Municipal. Pois teve que comprar a briga porque o secretário de Abastecimento e Pesca 

não estava fazendo nada. Culpando também determinados funcionários pela falta de zelo no local. 

Sendo que este legislador andava de cabeça erguida porque o povo colocava, mas também tirava. 

Até porque só por ter um cafezinho não respeitava mais Vereadores e as vezes nem mesmo a 

Prefeita. Portanto o Legislador também deveria se ater aos fatos, por muitas das vezes a Prefeita 

não saber o funcionário que tinha. Fala assim, porque a balança digital estava escangalhada e 

nada de concertarem, sendo que deveriam darem prioridades, porque atualmente nem balança 

reserva existia. Quanto ás falácias, disse que bebia com o seu dinheiro e sua boca. Falou ainda 

desconhecer o apadrinhamento que existia com Secretários e Engenheiros, porque a Casa 

Legislativa estava sendo penalizada por conta de engenharia, porque a equipe da empresa queria 

abraçar o Estado com as pernas e deixava Colares pra trás. Entretanto já havia questionado com a 



Sra. Natânia Noronha, que nada faz e dava razão a fala do seu par Renato Junior nessa questão. 

Questionando ainda que será que Colares era o butantan para criar cobras. Pediu o envio de oficio 

para o Executivo Municipal, fazer a compra de uma balança para o mercado Municipal em caráter 

de urgência, pois do contrario as cobranças seriam mais enérgicas. Quanto a situação da balsa, 

disse que o Sr. Pedro não era mais o Presidente e sim o Sr. Paulo. Portanto que todas as classes 

deveriam lutarem pelo  Município, pois não existia nenhuma classe representativa. Devendo haver 

mais dialogo e união, porque se todos os poderes se unirem-se a situação seria resolvida. Por 

questão de ordem o Vereador RENATO JUNIOR, falou que se existia uma empresa da 

Engenharia, porque não fazer um oficio pedindo a troca da mesma, uma vez que de alguma forma 

estava prejudicando o Município. Quanto a Empresa CONAM, iriam primeiramente ter uma 

conversa com a Direção e posteriormente tomar as devidas providencias. O Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, pediu que fosse feito um oficio assinado por todos os Parlamentares e encaminhado 

a Prefeita Municipal, solicitando a retirada do escritório da Sra. Natânia Norinha, por ineficiência 

nos tramites dos processos de engenharia deste Município de Colares. Repassados os trabalhos 

para a Segunda Parte da Ordem do dia, esgotada a hora regimental e não havendo matéria sobre á 

Mesa o Presidente encerrou a sessão, convocando os Edis para a próxima. 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 22  de outubro                                                                                                                                                                                                                                                     

de 2021. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


