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Aos vinte e dois dias  mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Colares, 

Estado do Pará, no prédio da Câmara Municipal de Colares, Estado do Pará no prédio da 

Câmara Municipal de Colares, denominado PROFESSOR RAIMUNDO SEBASTIÃO 

ARANHA DE OLIVEIRA, Plenário IMAR PALHETA, sito á Rua Dr. Justo Chermont, S/N, 

reuniram-se em caráter Ordinário os Membros do Poder Legislativo, a hora Regimental, 

sob a Presidência do Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB; Secretariado 

pelos Edis, RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB e ALCINARA 

MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA –PMN. Procedida á chamada habitual marcaram 

presença os Parlamentares: DANIEL LOBATO LOBO Republicano; JOSÉ NILDO DA 

SILVA GURJÃO–PSDB; LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA –PSDB; MARCOS 

JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS –PSB; RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT 

e ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB.  Constatando haver quórum o 

Presidente rogando a Deus e a virgem do Rosário declarou aberta a presente sessão. A 

leitura bíblica realizada pelo segundo Secretário em exercício, foi o evangelho do livro de 

São João, capítulo 21, versículos 01-14 Leu-se os expedientes; OF; circular N008/2022-

SEMED/PMC; OF. N 040/2022-SECIEL/PMC. Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, 

assomou a tribuna da Casa o Vereador ROBERTO JUNIOR disse que esteve na 

Comunidade de Ururi e pode constatar em loco, alunos estudando no centro comunitário, 

devido a Escola Municipal estar em situação precária, sendo que a Escola da comunidade 

de Aracê a problemática era muito triste. Ate porque a gestora do Município falava que 

antes a administração camarão era muito mal, mas que no agora estava pior, porque o lago 

que criava camarão, ainda existia e agora bem maior na Comunidade de acapu. Portanto a 

Prefeita atual falava muito, no entanto a situação continuava. Disse ainda que havia 

recebido um comunicado dos pares a termos da academia jiu jitsu que seria retirada do 

espaço do anexo da câmara municipal para outro local, sendo muito complicado para uma 

mãe ou um pai colocar um filho numa instituição sem o apoio necessário. Dessa feita, pediu 

de viva voz para a gestão que estivesse alugando um espaço digno, porque colocar alunos 

embaixo do palco era bastante perigoso por ser na beira da praia e se algo viesse acontecer 

a gestão seria responsável. Garantiu que este edil iria doar a metade de seu salario para a 
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academia fazer a compra do material para uso  dos atletas, porque apoiava a classe e não 

iria se furtar ou apoia-los. Assomando a tribuna da casa Professor André Cardoso, 

representando o Sr. Wagner Silva, responsável pela academia de jiu jitsu fez uma 

retrospectiva desde o inicio da academia, por se tratar de um esporte que já tinha uma 

representatividade muito grande dos atletas que representavam o nome do município em 

outras cidades e então logo fora do estado. Falou ainda da taxa simbólica paga pelos 

alunos no valor de cinquenta reais desde de quando iniciaram-se as aulas e tinha um 

retorno muito bom porque viam crianças ate mesmo com algum tipo de especialidade 

depressiva sendo curada com a pratica do jiu jitsu, assim como outra criança que havia 

perdido a visão. Portanto o prédio era publico, mas o servidor não era e tinha família para 

sustentar e nem todos os alunos pagavam as mensalidades. Pedindo aos parlamentares que 

fossem padrinhos desse projeto, porque o jiujitsu era um esporte caro e muitos pais de 

alunos não recebiam nem o salario mínimo e por isso não tinham como custear essa pratica 

do esporte. Haja visto ter alguns que iriam disputarem o campeonato nacional e 

representaria colares em outros Estados. Pediu como pai que a situação fosse resolvida, 

porque iriam resolver o problema da reforma da câmara, mas viam criar problemas para 

muitas crianças que seriam prejudicadas ate no contexto Escolar. O Vereador Daniel 

Lobato, foi enfático em afirmar que tal academia já existia há mais de dez anos e porque 

não estava legalizada, porque os recursos vinham através da localidade, ate porque 

nenhum atleta iria representar colares e sim a academia. Todavia como parlamentar não 

seria omisso em aprovar projetos que iria beneficiar o Esporte, porque era um desportista. 

Portanto não era contra o projeto, mas precisava de organização, porque iriam doar um 

terreno não se havia documentação. Sendo que qualquer processo dentro da SEEL, tem 

quarenta e cinco dias para liberarem recursos, mas que para tal existia as tramitações 

documentais. Portanto precisavam se organizar e ninguém queria jogar a academia 

embaixo do palco, mas tinha que haver consciência, porque existiam pais de alunos que se 

não pagasse a mensalidade o aluno não treinava. Sugerindo que houvesse um consenso, 

porque os parlamentares apoiavam, mas que precisava do espaço por um tempo. O 

professor André Cardoso, falou que para participativa em um todo, pois na época o 

Wagner Silva estava desempregado e fez academia como uma forma de ajuda e os pais que 

pudessem pagar assim foi feito e hoje já tinha muitos atletas nessa pratica. O Vereador 

Rômulo Robson, disse que essa tinha sido uma bandeira que sempre levantava, mas que 

haviam falas que não eram reais, sempre falavam dos parlamentares, dando uma imagem 

que eram contra essa pratica esportiva. No entanto o prédio do lado, tinha sido emprestado 



para o Crás e todo reformado com pintura, porta de vidro e etc. Com parceria do Executivo 

e Câmara Municipal na gestão passada e esse olhar do não reconhecimento estava 

faltando, porque a câmara era quem pagava a energia e patrocinadora de alguns eventos. 

Portanto ninguém queria acabar e não ajudar, já tinha havido uma conversa com a Prefeita 

para dar todo o apoio devido, porque o jiujitsu estava principalmente com a classe baixa e 

precisava manter aqueles que não poderiam pagar. Garantindo que a câmara não poderia  

ceder o espaço para fins lucrativos, deveria ser trabalhado cinquenta por cento gestão e  

cinquenta por cento pago, que seria uma ajuda para os instrutores. A federal atribuía essa 

pratica como crime, havia padrinho do projeto e hoje seria uma necessidade por conta da 

reforma da câmara, ate porque não tinha recursos e nem condições para alugar outro 

espaço, mas que os mesmos não iriam ficar desamparados, pois dentro do palco era todo 

lajotado, com banheiro e todo estruturado. Falou ainda que tinha sido a câmara que havia 

revitalizado o prédio e os pais ajudaram na limpeza, portanto deveria ser presado o 

respeito e considerações, porque tinham falas desrespeitosas, pois já tinha conversado com 

o sr. Wagner Silva há respeito da situação e sempre o ajudou ate de maneira informal e que 

em nenhum momento tinha se negado a nada. Assim como a Prefeita que sempre ajuda 

dentre suas possibilidades e ate informalmente. O vereador Presidente Wladimir 

Conceição, garantiu que queria muito a presença do sr. Wagner Silva, porem adiou por 

conta de outra ideologia e agiu de má fé em tratar desse assunto. Por esse motivo pediu que 

viesse nesse poder para esclarecer aos pais a ajuda, porque quem pagava a conta da 

energia e agua era a câmara. No entanto ficava denegrindo a imagem desse parlamentar 

perante a sociedade.  Assegurando que embaixo do palco era seguro e o local não seria  

obrigação da prefeitura em seria por tempo determinado, mas que por respeito e humildade 

iria alugar outro espaço. Pois faltava esclarecimentos, porque o espaço da câmara estava 

cedido por tempo determinado, porque eram sabedores que o projeto tirava as crianças da 

ociosidade, assim como outros projetos. Assim ainda que tinham conversado com o 

instrutor Wagner Silva há duas semanas atrás, falando-lhe há respeito do prédio que 

pertencia a Câmara Municipal e que tinha arrumado outro espaço. Falou ainda que se 

alguém quisesse falar deste edil que procurasse sua casa, porque se o Wagner Silva 

pensava que este vereador não teria coragem de falar, tinha errado. Pois o palco tinha toda 

uma estrutura para abrigar a academia, não estava falando por si, mas se tentasse denegrir 

novamente sua imagem iria buscar providencias, porque não estava desamparando o 

projeto jiujitsu, estava para apoiar com respeito mas deveria ser respeitado. Pedindo ao 

professor André Cardoso que levasse esse recado ao sr. Wagner Silva, mas se não aceitasse 



iria tomar   providencias, pois era um vereador e tinha caráter, ate porque em nenhum   

momento era contra o projeto. A edil  Lilianny Rodrigues, afiançou que sempre tinha sido 

sabedora do apoio do Vereador  Rômulo Robson ao projeto jiujitsu. Portanto colocou o 

espaço de uma propriedade pertencente ao seu filho, pois algumas salas por um prazo 

determinado daria para abrigar a academia. Quis saber se já havia algum requerimento 

para o retorno da academia ao anexo do legislativo após a reforma, do contrario colocava 

seu jurídico a disposição para que houvesse a legalização de uma área para ser doada para 

a citada academia. Pediu também que fosse colocado com padrão de energia no local 

disponibilizado por este parlamentar e ser pago a taxa através da Assistência Social. 

Agradeceu a prefeita por ter direcionado o espaço do palco, assim como fosse doado os 

seus quinze dias de proventos da qual estava licenciada para o referido projeto do jiu jitsu. 

O Vereador Presidente Wladimir Conceição falou que iria consultar o setor contábil se 

poderia proceder com relação aos quinze dias do recurso da Vereadora. Quanto ao 

requerimento para o retorno da academia não iria coloca-lo, porque precisava do projeto 

para saber a real situação da mesma e que também iria provocar a Secretaria de 

Assistência para saber se havia recursos para pagamento da taxa de energia. O Vereador 

Rômulo Robson, falou que não poderia haver vínculos, não podendo ser feito, porque não 

era uma burocracia ou retaliação. Pois a solução havia sido dada e não tinha nenhum 

desamparo, até porque se a Parlamentar estava se propondo em emprestar em espaço, seria 

viável, porque o requerimento aprovado na Legislatura passada não tinha mais validade e 

os alunos estavam no espaço documental, onde deveria incluir uma porcentagem de trinta 

por cento das vagas por gratuidade, porque muitos pais, não tinham condições  de arcar 

com despesas de mais de cinco filhos. A Vereadora Lilianny Rodrigues, disse que era uma 

necessidade e perguntou se havia alguma posição em tempo hábil para o jiu jitsu? O 

Vereador Daniel Lobato, falou que precisava ser legalizada. A Vereadora Alcinara 

Martins falou que o esporte toda uma diferença, pois salvava vidas e o edil Rômulo Robson 

tinha todo seu respeito. Sendo que o Sr. Wagner era que? Porque já estava há bastante 

tempo se legalizar e tomar outro direcionamento. Ate  porque era dolorido saber que por 

conta de cinquenta reais, haviam crianças que não participavam dos treinos, porque para 

tal deveria haver um consenso com intuito de se ajudarem, pois não poderiam prejudicarem 

a administração publica. Rede social não dava resultado porque as dificuldades deveriam 

serem resolvidas, porque entendia que esporte era de dentro para fora. Quis saber qual 

seria o amparo desses alunos? porque ninguém estava se omitindo há nada, deveriam 

agirem na legalidade e deixarem as falas pra depois que encontrarem as soluções. O 



professor André Cardoso, garantiu que iriam em busca de apoio e esclarecimentos, porque 

os pais não eram influenciados pelo Sr. Wagner Silva. Haja vista que em nenhum momento 

teriam se manifestado contrario as decisões. O vereador Renato Junior, afiançou que um 

projeto de relevância a sociedade Colarense não poderia acabar. Perguntando se o 

presidente iria colocar ou não o seu requerimento, obteve resposta negativa. Porem a 

câmara seria parceira e se cada um Parlamentar se prontificasse, daria para fazer o 

padrão onde a academia iria se instalar. O Vereador Daniel Lobato, afirmou para qualquer 

ação, carecia do CNPJ, porque ninguém sabia se era instituição ou particular. A Vereadora 

Lilianny Rodrigues, quis saber se haveria possibilidades de falar com o jurídico se a 

academia poderia voltar ou não para o anexo da câmara. Ao concluir o vereador Wladimir 

Conceição, garantiu que não voltava atrás de sua fala, agradecendo os presentes, porque 

necessitava dos esclarecimentos que os Vereadores apoiavam o projeto do jiu jitsu sim. 

Retomando o Grande Expediente o vereador Jose Nildo da tribuna da casa, garantiu que 

apoiava o projeto do jiu jitsu. Solicitou a Secretaria de Infraestrutura que levantasse de sua 

cadeira e fosse trabalhar porque a situação do Município estava crítica, principalmente o 

ramal do Juçarateua a Guajará que estava com verdadeiro lamaçal. Assim como a entrada 

da cidade que estava no matagal, todo abandonado pelo poder Publico Municipal. Pedindo 

a Prefeita que tomasse as devidas providencias porque era quem mandava era ela e não as 

secretarias. Destacou que as comunidades de Cumií, Aracê, Ururi e outras, estavam 

abandonadas, também como a situação da ponte de Santo Antônio de Colares sendo que era 

ponte de Candeuba  havia caído uma arvore que poderia prejudicar sua estrutura lateral. 

Quis saber o porque da secretaria de infraestrutura não olhar os ramais? Fazendo apelo 

que olhassem essa situação, porque em alguns dias nem motos conseguira  passar, que 

fosse jogado ao menos uma capa de curvão, porque não fazem nada. O Vereador Presidente 

Wladimir Conceição falou que apoiava a fala de seu par em todos os sentidos, e que o 

trabalho fosse fiscalizado, porque somente um trator não iria fazer nada, perguntando onde 

estava a equipe, porque se não disse para fazer que não fizessem. Na sequencia o Vereador 

Renato Junior, da tribuna da casa, disse ser preocupante a empresa que fazerá a 

recuperação dos ramais. Disse ainda que havia maquinas, mas a situação do lixão estava 

caótica. Ate porque os maquinários estavam sucateados e não entendia o porque de ainda 

não serem recuperados, pois a despesa de quinze mil reais para recuperar dava para 

comprar os pneus das caçambas. Falando ainda que se a empresa havia sido pago para 

construir a ponte de Santo Antônio de Colares e não havia executado o serviço, deveria ser 

penalizada porque estava prejudicando o ir e vir das pessoas e má gestando o dinheiro 



Publico. Afiançou que pode observar membros do SIMTEP, reclamando da situação das 

Escolas Municipais, pois já havia se passado um ano e na tinham reformado nenhuma, 

sendo bastante preocupante toda essa situação, porque algumas não estavam dando o 

direito mínimo para os alunos estudarem e também não davam nenhuma resposta neste 

particular. Assim como a Merenda Escolar, que ninguém informa onde tinha sido gastos as 

dezoito parcelas advindas para o município e as coisas não estavam acontecendo. Por 

questão de ordem o Vereador Romulo Robson, pediu que fosse convocado o Presidente do 

Conselho Municipal da Alimentação Escolar, por ser o primeiro fiscal e apresentasse os 

relatórios referentes aos anos de dois mil e dezenove, dois mil e vinte e dois e vinte um, 

porque existia a eminencia desses recursos não virem por conta da reprovação das contas e 

o Conselho da Merenda deveria esclarecer o que de fato estava ocorrendo. O Edil Renato 

Junior, ainda quis saber onde estava esse recurso parado desde o ano de dois mil e vinte e 

um. Quis saber respostas de seu projeto de lei que tratava sobre os instrutores de Musica? 

Porque o silencio do executivo implicava em sanção. Dessa feita a Mesa Diretora que 

pudesse estar sancionando a referida lei. Questionou novamente há respeito da 

coordenação da Defesa Civil no Município, porque o Bairro do Bacuri estava desabando e 

tinha que ser tomado providencias urgentíssimas. A tribuna da casa a vereadora Lilianny 

Rodrigues, agradeceu aos seus colegas pela compreensão do seu afastamento. Direcionou a 

fala ao parlamentar Rômulo Robson, falando-lhe que se possuía  documentos comprovando 

que havia atendido muitas demandas no município, incluindo notas fiscais e através de 

doações que estava trabalhando sim, porem paralelo a essa situação atendia as demandas 

por conta do município não estar oferecendo condições, ate porque dava para atender que 

como vereadora estava não desempenhava suas funções. Pediu que fiscalizasse a comissão  

permanente de Saúde  para que pudessem estar se reunindo com o objetivo de se alinhado 

algumas situações. Assegurou que fazia parte da comissão de Educação, o vereador 

Rômulo Robson era sabedor que parte delas não foram cumpridas, mérito plausível a 

decisão tomada para não perderem a Escola Estadual Barão de Guajará. Sendo que toda a 

decisão deveria ser constada em ata de reunião, pedindo a copia da Ata, porque precisava 

ser cobrada, pois como viam cobrar as decisões se não havia Ata. Pediu que fosse enviado 

oficio ao Poder Executivo, para que tivesse uma atenção especial na recuperação do 

trapiche da comunidade de Mae Rita, devido um idoso ter caído no local que encontrava-se 

em péssimas condições e o Estatuto que o amparava era bem esclarecido neste particular. 

Assim como o de Terra Amarela, por ter acontecido igualmente o da comunidade acima 

mencionada. Garantiu que no município existiam área que se o executivo quisesse mandar 



através da Secretaria de Meio Ambiente desapropriar com brevidade possível para outros 

fins, porque estava dando a impressão que estavam falando ao vento. Com relação as 

maquinas quebradas, o responsável por qualquer dano seria do locador. Por questão de 

ordem o Vereador Rômulo Robson, falou por necessidade de informações que já havia 

pedido o relatório da comissão há mais de cinco meses, sendo que o primeiro passo seria 

reunir-se e irem perante ao Executivo, mas ninguém tinha o relatório, mais tinha estado 

presente como legislador, porem iriam ter o comparativo do antes e depois, ate porque lá 

existia um convenio que precisava ser assinado. Todavia a Prefeita tinha participação na 

recuperação. Disse ainda que estava cobrando da comissão de Saúde, para posterior 

cobrar de fato o direito a partir do relatório. A Vereadora Lilianny Rodrigues disse que 

apresentasse o relatório de custos que a Prefeitura havia entrado com recursos para a 

reforma da Escola Donatila Barriga. Assomando a tribuna da casa o Vereador Daniel 

Lobato, deu seu apoio ao projeto jiu jitsu reafirmando que deveria ser documentada. 

Comentou a respeito dos maquinários que encontram-se quebrados porque se a empresa 

não tivesse responsabilidades, do contrario que contratasse outra para cumprir as 

necessidades. Quanto a comissão de Saúde, era preciso ter representatividade, ainda quis 

saber da Secretaria sobre as obras que seriam realizadas, porque já havia falado pra 

Prefeita, que o secretario que não desse conta que o trocasse, porque eram os olhos da 

Prefeita. Pediu ao Presidente da Casa que estivesse divulgando as Sessões da Câmara. Até 

porque não seria a Prefeita mais sim a Secretaria que não estava dando conta dos 

trabalhos, sugerindo que a Prefeita o clamasse para partir as cobranças. Assim como a 

Merenda Escolar, que a empresa seria a responsável. Afiançou que os Edis e Comissão de 

Saúde estavam cobrando pelo bem do Município, até porque eram fiscais do povo e tinham 

respeito pelos mesmos. Disse ainda que com relação aio lixão, já havia cobrado, no entanto 

o vice-Prefeito ganhava da gestão, lançando o desafio de renunciar seu cargo, porque o 

local tinha sido limpo num dia e no outro já estava aberto. Convidou a Comissão de 

Educação que estivesse fazendo uma fiscalização nas Escolas do Município. Agradeceu a 

Prefeita que sempre tem se esforçado para resolver as problemáticas do Município, sendo 

que as prestações de contas dos ambos anteriores tinham sido reprovadas, dificultando os 

trâmites legais. Assomando a tribuna da Casa o Vereador Marcos Jorge, falou da boa 

intenção para com a academia Jiu Jitsu. Comungou com a fala de seus pares concernente a 

Merenda Escolar. Pediu o envio de oficio ao presidente do Conselho da Merenda Escolar, 

para que viesse neste Poder prestar esclarecimentos relacionados a Merenda Escolar, 

porque pela reprovação das contas estava ocasionando um desconforto a gestão Maria 



Lucimar. Comentou há respeito das Escolas Municipais, que algumas estavam em ponto de 

funcionamento e outras ainda não. Sendo que havia um interesse muito grande da Prefeita 

resolver todas essas situações, por ter um olhar responsável pela Educação e Saúde pois 

todos queriam o bem do Município e o governo Municipal seguraria firme em solucionar os 

problemas com responsabilidade. Convidou a todos para a inauguração da Escola 

Municipal Waldenir Conceição na Localidade de ariri. Felicitou-se também pela 

inauguração da Casa do Cidadão, que muito iria contribuir com o atendimento ao povo; 

parabenizando a gestora por atender que o povo necessitava de um local desse nível. Por 

questão de ordem a Vereadora Lilianny Rodrigues, falou com relação a Escola Municipal 

da Localidade de Ariri e quis saber se as salas de aula eram climatizadas? Devido o muro 

era pouco arejada e no local estudavam crianças e adultos. Relacionado ao aluguel dos 

maquinários, que a Secretária de Infraestrutura fizesse a fiscalização porque o aluguel 

tinha que ser pago por hora trabalhada, assim como o combustível e se a Empresa não 

tivesse atendendo os requisitos, que houvesse cobranças enérgicas. Obteve  como respostas 

do Líder de Governo, que não tinha as devidas informações, mas que na próxima sessão 

traria as respostas. Passados os trabalhos para a Primeira Parte da Ordem doo Dia. A 

Vereadora Alcinara Martins, da tribuna da Casa ,assegurou que a casa do cidadão teria 

vindo atender as demandas dos Cidadãos e restante da população. Garantiu que em tempo 

de eleições não iria trabalhar para candidatos que não contribuíam com o Município. 

Agradeceu o Deputado (Hélio Leite), por ter destinado a Emenda Parlamentar que iria 

revitalizar o Ginásio de Esportes Maezão, cuja obra já teria iniciado. Agradeceu também 

todos aqueles que haviam conseguido algo de melhor para Colares. Disse que esteve na 

ponte de Santo Antônio de colares, e reiterava que a Empresa prestadora do serviço se 

manifestasse porque sessenta por cento da zona do meio se deslocavam pelo ramal que 

encontrava-se interditado e que também fosse notificado porque não estava pagando os 

empregados contratados. Pediu apoio dos seus pares porque quem morava na zona do meio 

estava sendo prejudicado, pois como não bastasse além de não ser cumprido o prazo de 

entrega da obra, ainda ficava enrolando o povo. Solicitou ao Líder de Governo que se não 

houver um serviço emergencial iria desabar, até porque a natureza não esperava e 

deveriam saber amenizar antes do problema maior. Quanto a academia jiu jitsu, ninguém 

iria desamparar, porem  estava existindo uma morosidade em legaliza-lo, porque deveria 

ter um espaço definitivo para o desenvolvimento do projeto. Falou aos presentes que o 

Deputado Hélio Leite já esta disponibilizando o casamento comunitário do Município. 

Afiançou que ação social deveria ter respeito pelas pessoas que precisam do Cad único que 



estava deixando a desejar, porque povo da zona rural não poderia esperar por atendimento 

por cara e como representante do povo faz o questionamento por ser necessário. Em parte a 

Vereadora Lilianny Rodriques, afiançou que com relação a obra da ponte de Santo 

Antônio, deveriam saber trabalhar com a mare, pois deveria haver uma logística e bom 

censo, o que não poderia ocorrer era o povo sair no prejuízo bem antes que houvesse um 

problema maior; portanto deveria ser tomado providencias urgentíssima. Retomando a fala 

a Vereadora Acinara Martins falou que deveriam forças essa obra, porque logística e 

outros, era de responsabilidades da Empresa e caso não houvesse avanço a 

responsabilidade era do Executivo. Da tribuna da Casa o Vereador Rômulo Robson 

garantiu ser um apoiador nato do jiu jitsu que com o apoio dos Ex. Vereadores haviam 

cedido o anexo por tempo determinado. Falou também que já estava cansativo falar pelos 

outros e ouvindo da mesma forma, pois o ESF da localidade de Jenipauba da Laura já 

estava sem medico há mais de um ano, contradizendo o juramento pela vida e não pelo 

financeiro, porque a medica não estava desempenhando suas funções, caracterizando em 

crime de omissão, por ser uma situação que estava fugindo do controle social. Pedindo a 

comissão de saúde que formalizasse  denuncia ao Ministério Publico nesse particular. Deu 

alguns esclarecimentos concernente a Merenda Escolar, para fazer uma contratação a 

Empresa atual precisava desistir e a segunda atualizou valores, no agora existia um aditivo 

e a empresa ainda não havia se posicionado sobre isso, sendo que abriu uma nova licitação 

que havia um prazo. Dessa feita pediu que fosse convocado o Presidente do Conselho da 

Merenda Escolar para que viesse neste Poder prestar esclarecimentos há respeito do que de 

fato estava ocorrendo, porque o alimento Escolar não poderia faltar aos alunos, por ser 

muitas das vezes o seu único alimento, principalmente das crianças. Disse ainda que a 

situação da ponte já estava se transformando em uma novela vergonhosa porque a Câmara 

Municipal tinha a prerrogativa de fiscalizar e chamar os responsáveis, porque já existia um 

novo termo aditivo porque a periculosidade era eminente no local e a Empresa 

simplesmente estava expondo a isso, porque colocava várias dificuldades para a conclusão. 

Ao concluir disse que ajudava a gestão mas não poderia fechar os olhos, porque aquilo que 

afetava o povo deveria ser solucionado em tempo hábil, principalmente as demandas do 

Município. Assomando a tribuna da casa o Vereador Presidente Wladimir Conceição 

afiançou que quando pensava que já estava tudo resolvido, surgia uma nova mensagem 

virtual falando que Fruta Podre Caia Sozinha; elogiando três Vereadores, porque a decisão 

teria sido somente do Presidente. Direcionou a fala ao Secretario Municipal de Agricultura, 

Pesca e Abastecimento, que havia prometido fiação, maquita e etc. para o serviço dos 



pescadores e não havia cumprido, assim como a porta do banheiro feminino no Mercado 

Municipal que ninguém poderia usar e como não bastasse a Secretaria de Infraestrutura 

falou que não havia falado que não ligassem para o que o Vereador Wladimir Conceição 

falava porque era um inútil. Dessa feita o parlamentar chamou-lhe de Secretáriozinho e que 

o inútil havia ganhado novamente a eleição, agradecendo-lhe porque havia lhe ajudado na 

campanha e se tivesse alguma coisa para lhe falar, que se direcionasse ao Edil. Em parte o 

Vereador Daniel Lobato falou que deveriam fiscalizar o carro que o Secretario acima 

mencionado usava, se pertencia ao Executivo. Retomando a fala o Legislador garantiu que 

os Secretários deveriam responder por sua pasta, pois a Secretaria de Infraestrutura 

deveria colocar mais lama em cima de lama, porque se já não entendia ainda não 

fiscalizava, pois o trator tinha sido manuseado somente pelo tratorista. Sendo que este 

Vereador era a favor do povo, porque sabiam que não poderia ser feito nenhum serviço no 

ramal que estava enlameado, mas que ao menos jogassem piçarra nesse período chuvoso. 

Concordando que cada um fizesse sua parte, porque se falassem da administração era por 

consequência do péssimo trabalho, porque a Prefeita não tinha pulso para cobrar dos 

Secretários. Pediu o envio de oficio a Prefeita Municipal, para que pudesse se reunirem 

com todos os Secretários e base, com intuito de ser ajustado as demandas do Município 

porque se não desse certo, lavaria suas mãos e não iria ficar mais calado. Repassado os  

trabalhos para a Segunda Parte Da Ordem Do Dia, foi repassado a mão do Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação de Leis o Projeto de Lei  N° 001/2022, origem interna, de 

autoria do Vereador Renato Junior, que Institui o Dia 03 de Julho Dia Municipal do 

Carimbo no Município de Colares . Esgotada a hora Regimental o Sr. Presidente encerrou 

a presente sessão, convocando os Edis para a Próxima e para constar Eu, -

_________________________________________ Primeiro Secretário mandei lavrar a 

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

demais vereadores presentes. 

 

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Colares/PA, em 22 de abril de 2022. 


