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Aos cinco dias do mês de novembro 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; MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC; RENATO JUNIOR DO 

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

Parlamentar LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB, 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, foi o salmo 121. Foram lidas, 

discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as atas da décima oitava sessão Ordinária, 

terceira sessão Extraordinária e sessão Solene em Homenagem aos Professores.  Foram lidos os 

expedientes: OF: N° 113/2021, Presidente do CAC; OF: N° 030/2021, Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente; OF: N° 836/2021, Secretário Municipal de Saúde; OF: N° 17/2021, Padre 

Roberto José Mesquita, Ata da Reunião entre os órgãos MP, CMC e PMC, sobre o TAG e OF: N° 

256/2021, Prefeita Municipal de Colares, trazendo em anexo o Projeto de Lei N° 009/2021, e seus 

anexos. Concernente a proposta do Orçamento Geral deste Município, LOA, e Projeto de Lei N° 

001/2021, Vereador Daniel Lobo, que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Cidade e 

dá outras providencias. Convém registrar que os referidos Projetos foram repassados para a mão 

do Presidente da Comissão de Justiça e Redação de Leis para analise e posterior Parecer. Por 

questão de ordem o Vereador Marcos Jorge pediu permissão para se retirar da Plenária por 

motivos particulares. Na Hora do Grande Expediente o Vereador ROBERTO JUNIOR, 

assomando a tribuna da Casa, falou que apoiava o movimento “ponte já”. Pediu o envio de oficio 

à Prefeita Municipal para que estivesse mandando fazer o serviço de limpeza, aterramento de ruas 

e travessas e Iluminação Pública da Localidade de Ariri, em antecedência ao Círio da Padroeira 

da citada Localidade que este Parlamentar contribuiu com doação de onze lâmpadas para os 

pontos que estavam apagados da Iluminação Pública, porque a Prefeitura havia mandado apenas 

cinco sendo que a situação estava bastante precária em todo Município sendo que a situação esta 

que entrava e saia Prefeito e nada era resolvido em prol aos Munícipes em todos os aspectos. Da 

tribuna da Casa o Vereador JOSÉ NILDO, agradeceu a resposta do seu oficio concernente a 

presença da enfermeira no posto de Saúde da Localidade de Guajará. Falou novamente da falta do 

repasse do recurso das bandas Musicais, através da Banda Musical Lira Nova que devido estar 

toda documentada, recebida para posteriormente  repassar as demais. Colocou um áudio para ser 

ouvido comprovando o que estava falando. Porque o Secretário de Licitação ficava falando que já 

havia repassado a situação para o advogado da Prefeitura e acabava nesse impasse. Portanto o 

que tivesse errado este Legislador iria falar e cobrar soluções. Afiançando que na Comunidade de 

Candeuba iriam inaugurar a Escola de Música com ajuda e parceria da Comunidade. Falou ainda 

que esteve na Secretaria de Infraestrutura e verificou que as duas caçambas estavam paradas por 

falta de pneus. No entanto tinham alugado duas. Sendo contraditório, alugarem veículos ao invés 

de comprar os pneus. O Presidente da Casa falou ao Vereador acima mencionado que a partir 

dessa data não permitiria que colocassem áudios para serem ouvidos. Pois se estivesse algo errado 
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acontecendo era tão somente por conta da CPL e este Poder não iria ficar mal visto, pois o acordo 

com as bandas tinham sido firmados. Portanto que o Líder do Governo levasse ao conhecimento da 

Gestora porque as bandas estavam precisando e ninguém iria passar vergonha. Por questão de 

ordem o Vereador Marcos Jorge, garantiu que a ferida do Município estava na CPL e se chamava 

Marivaldo Palheta. Também por questão de ordem o Vereador Presidente Wladimir Conceição, 

falou que sempre o que fosse certo ou errado falaria, porque era situação até o final sendo que 

fosse, porque este Edil com raiva não prestava e somente Deus, poderia mudar, porque enquanto 

mais falassem seria pior. Assomando a tribuna da Casa o Vereador DANIEL LOBATO, disse que 

se o erro estava na CPL, que tirasse o Secretário de suas funções, porque quem estava sofrendo era 

o Município. destacou há respeito da reunião ocorrida no dia nove do corrente mês há respeito do 

Projeto “Ponte Já”. Evento este que teve vários Deputados apoiadores, principalmente o Deputado 

Eliel Faustino que concedeu seu espaço aos representantes. Também falou há respeito de sua ida 

ao SETRAN, onde pode constatar que no referido órgão já existia o estudo da ponte, mas que para 

sair do papel precisava de forças politicas. Dessa feita conclamou seus pares para juntos 

acamparem nessa lita em prol ao desenvolvimento alavancar o turismo do Município de Colares. 

Dei ênfase ao movimento pacifico perante ao governo do Estado, porque juntos teriam a força, 

haja visto que no hoje os Deputados Chicão estava inteiramente como governo do estado e 

Deputada Estadual á frente da ALEPA e já demonstraram seu apoio e somente bastava para que o 

SETRAN desse andamento no Projeto da ponte sobre o rio Guajará Mirim. Pediu ainda uma 

contribuição para o jogo Feminino da Seleção de Colares que realizar-se-á no domingo próximo. 

Por questão de ordem o Vereador Marcos Jorge, falou que competia a base e apoio da Prefeita ter 

a convicção que estava incerido realmente na base, porque havia uma grande preocupação da 

mesma pelo bem estar do Município parabenizando-o por ser um Parlamentar atuante, que sempre 

estava em busca nos gabinetes dos Deputados pedindo melhorias para o Município. da tribuna da 

Casa o Vereador RENATO JUNIOR, falou novamente há respeito do medico que prestava serviço 

de acupuntura e que por falta de pagamento não estava mais atuando, considerando uma falta de 

respeito com os pacientes que necessitavam dessa especialidade no Município. Médico este que 

além de fazer o tratamento, ainda trazia medicamentos para tratamentos dos seus pacientes. 

Portanto que a Sra. Prefeita tivesse a dignidade e responsabilidade na contratação deste 

profissional até porque já havia sido usuária desse serviço e que desse um posicionamento de sim 

ou não, pois este Edil esperava por um sim. Solicitou os envios dos ofícios; á Prefeita Municipal 

para que informasse á este edil se o Dr. Welington Marques, médico acupunturista iria atuar ou 

não novamente neste Município; oficio ao Conselho Municipal de Alimentos (CAE), para que envie 

ao gabinete deste Parlamentar o Relatório da Merenda Escolar, pois estava chegando o final do 

ano e a distribuição dos kits haviam ficado no esquecimento. Oficio a Secretária Interina 

Municipal de Saúde, para que informasse o valor do recurso que estava saindo para o Município e 

onde estava sendo aplicado e oficio ao Secretário Municipal de Licitação para que enviasse cópias 

do contrato da Empresa de aluguel das caçambas e maquinários para a Prefeitura Municipal, 

porque tinha dinheiro para alugar, mas para compor os pneus não haviam, que se não tiver 

manutenção tão logo se transformava em sucata. Assim como os equipamentos do laboratório que 

já estava mais que na hora de efetuarem a compra, pois quem estava sofrendo as consequências 

eram os pacientes necessitados dos exames patológicos. Requereu novamente a iluminação Pública 

da praça Elzamar Bitencourt, por encontrar-se  totalmente as escuras. O Vereador Presidente 

Wladimir Conceição, em aparte disse entender a cobrança do Legislador, porque o responsável 

pela iluminação Pública estava se divertindo na praça que está as escuras, sendo vergonhoso toda 

essa situação. Retomando a fala o Vereador falou que era por essas e outras que carecia em 

caráter de urgência a realização do concurso público. Passados os trabalhos para a Primeira 

Parte da ordem do Dia, assomando a Tribuna da Casa a Vereadora ALCINARA MARTINS, 

destacou que por ser o seu primeiro mandato, mantinha-se leve e tolerante a certas coisas. Porem 

que o Vereador Daniel Lobato, ao manifestar-se com palavras da baba ovo, que tivesse 

discernimento. Porque esta edil não iria perder seu tempo falando mal de Secretário, porque seria 

aplicar injeção em defunto, porque Secretário era competência da Prefeita e somente fazia o que 



lhe competia como Vereadora, porque ser pobre não era defeito e não entendia como tinha sido 

feito organograma, porque os Secretários trabalhavam dentro de suas limitações e faziam o 

mínimo necessário de suas funções. Portanto o edil também deveria trabalhar há bem dos 

Munícipes. Falou ainda que o Superintendente da Agricultura queria ser participativo com o 

Município de Colares, sendo de parecer que o mesmo não viesse neste Poder dar melhores 

esclarecimentos neste particular. Agradeceu o Deputado  Estadual Jaques Neves, pelo atendimento 

cardiológico no feriado, pois a ação tinha sido muito importante e que viesse mais ações como essa 

para atendimento aos necessitados. Falou ainda que já estava mais que comprovado que a 

morosidade de muitas coisas estavam na CPL, que era coração da Prefeitura. Por questão de 

ordem o Vereador Renato Junior, disse ser importante as ações, porém na UMS havia um 

aparelho de Eletrocardiograma, mas não tinha médico especialista para avaliar os resultados dos 

exames. Portanto faltava apenas o Poder Público Municipal fazer sua parte. Como réplica o 

Vereador Presidente Wladimir, disse que os resultados dos exames de eletrocardiograma na qual a 

Vereadora se referia era os que haviam sido feitos na ação em Juçarateua e devido suas alterações 

o médico havia vindo fazer as avaliações. Até porque o aparelho da UMS estava funcionando 

normalmente. Da tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, externou seu apoio com os 

demais Vereadores que se comprometeram com o trabalho de irem em busca da construção da 

ponte sobre o rio Guajará Mirim, pois já bastava o tempo de sessenta anos dependendo de balsa, 

mas que através do empenho do movimento o estudo técnico sairia das gavetas para posterior 

andamento. Afiançou que devido a problemática da CPL, uma paciente com problemas grave de 

Saúde degenerativa, estava sendo prejudicada porque seus medicamentos já encontravam-se em 

falta e seu estado somente estava se agravando e toda a família estava sofrendo com isso. 

Esperando que essa pessoas responsável  pela Licitação nunca passasse por essa dor porque a 

irresponsabilidade era muito grande e a paciente não podia esperar, deixando o Secretário de 

Saúde do Município de mãos atadas porque não conseguia efetuar a compra dos medicamentos por 

irresponsabilidade  do Sr. Marivaldo Palheta que em onze meses ainda não havia feito uma simples 

Licitação. Garantindo que a critica era preventiva, porque quem iria responder lá na frente era a 

Prefeita Municipal, pela ineficiência da CPL, porque precisava fazer que acontecesse. Portanto 

iria averiguar essa situação da moça e se não fosse resolvido, mesmo sendo da base governista 

procuraria os órgãos competentes para que providências fossem tomadas. Repudiou a fala de 

certas pessoas que não querem trabalhar em prol do Município e acabavam atrapalhando, porque 

quando a Dra. Alessandra e Dr. Daniel e Erik estiveram no Município, alguns funcionários da 

terceirizada. Rogando para essas pessoas que estivessem o peso da mão de Deus em cima delas, 

porque o que estava fazendo era tão somente abrir as portas para atendimentos e contribuir  com a 

saúde no Município. Quanto aos maquinários danificados, essa situação já era bem anterior com 

bastante precariedade e no hoje, estavam chegando os pneus para a as caçambas e carro do lixo. 

Assim como a assinatura da nova máquina que a Prefeita havia assinado para dar andamento aos 

serviços. Entendendo que não deveriam somente cobrar, mas sim ajudar para o engrandecimento 

do Município. Por questão de ordem o Vereador Renato Junior, quis saber se já tinha caído os 

seiscentos mil reais para ser usado de forma correta nos ramais. Assomando a tribuna da Casa o 

Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO,  pediu o envio de oficio ao Secretário de Infraestrutura, 

para que informasse ao Gabinete deste Legislador quando seria realizado o serviço de limpeza dos 

bairros bacuri, Jangolândia e Maranhense, porque observa uma preocupação de limparem 

somente o centro, quando que nos bairros existiam moradores, assim como na zona do meio. Falou 

que a emenda dos seiscentos mil reais ainda não havia saído. Quis saber qual o Prefeito que não 

fazia aluguel, principalmente caçamba. Exemplificando que na gestão passada a genitora do 

Vereador tinha um imóvel alugado para a Secretaria de Educação. Portanto a Prefeita também 

alugou os maquinários porque não tinha na Prefeitura. Agradecendo que já viria aos pneus das 

caçambas e carro do lixo. Assegurando que a Prefeitura não era rica e as empresas facilitavam 

bastante o bem estar do Município, até porque os órgãos competentes MP e TCM eram rígidos nas 

fiscalizações. Questionou novamente com relação  a compra da balança para o Mercado 

Municipal, pois a CPL falava que já estava comprando, mas não existia . Todavia a Parlamentar 



tinha que falar o certo e o errado, que por conta da Sra. Natânia e Secretário de Agricultura a 

Prefeita estava chateada com este Edil. Portanto não acreditava mais em nada, porque a Prefeita 

não era besta e nem burra, mas tinha Secretários que estavam deixando a desejar. Comentou 

também há respeito da falta de iluminação Pública na praça Elzaman Bitencourt, que a situação já 

estava critica. Destacando a iniciativa do seu par pela doação de luminárias para a Localidade de 

Mocajatuba, pois se cada um fizesse sua parte as coisas iriam  fluir. Porem cada um mandava no 

seu bolso. Esperando que no próximo ano as coisas melhorasse, porque tinham encontrado tudo 

irregular, mamavam na teta e não falavam nada. Por essas e outras que esperava que os 

advogados da gestão atual pudessem estar revendo essa situação ou será que estavam com os olhos 

vedados? Ponderou a Parlamentar. Até porque muitos programas não estavam vindo devido muitas 

inadimplências da gestão passada. Haja visto a administração atual ser muito calada e não tomar 

nenhuma atitude o povo fala sem saber da real situação. Pois não bastasse os Legisladores eram 

cobrados e a base não poderia abandonar, porque essa era a real situação. Pediu o envio de oficio 

ao Secretário Municipal de Infraestrutura, que informasse há respeito do serviço feio num trecho 

às proximidades da parada obrigatória, pois colocaram uma massa em cima e o problema pode ser 

na tubulação que se for rompida poderá gerar acidentes com grandes proporções. Sendo viável um 

Parecer técnico da equipe de engenheiros, concluiu o Edil. Informou ainda que quem estava 

assumindo inteiramente a Secretaria de Saúde era a Sra. Jaqueline Monteiro, porque o Secretário 

titular havia entregado a pasta. Por questão de ordem o Vereador Renato Junior, disse ser normal 

alugar moveis e maquinários, porem a gestão falava que não tinha dinheiro e estava alugando 

caçamba e maquinários. E que também este Edil nunca teve casa alugada para Prefeitura em seu 

nome. A Prefeita sim, tinha toda sua família trabalhando e o povo já estava de olho porque sabia 

quem era quem. Como réplica o Vereador Presidente falou aos Vereadores que a sua genitora 

tinha sim casa alugada anteriormente e a família da atual Prefeita estavam trabalhando porque 

eram concursados e seu neto era cargo de confiança. Repassados os Trabalhos para a Segunda 

Parte da Ordem do Dia, o Vereador Renato Junior, pediu proteção para Deus, porque não iria se 

calar, pois era representante do Povo e na hora certa eles dariam o troco. O Edil Rômulo Robson, 

convidou a todos para um bingo beneficente na sede do Guarani Esporte Clube na Comunidade de 

Santo Antônio de Colares e conclamou a Comissão Permanente de Saúde da Casa para  que 

estivesse fazendo uma vistoria na UMS concernente o motivo de terem levado a máquina do 

laboratório da referida Unidade de Saúde. O Edil Marcos Jorge, agradeceu a Prefeita por ter 

concedido um transporte para levar até o Hemopa quinze doadores da Localidade de Guajará. Não 

havendo mais nada a tratar 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.  
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