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Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 CONCEIÇAO COSTA-MDB, Secretariado pelos Legisladores, RÔMULO 

ROBSON DE OLIVEIRA- PSDB e ALCINARA MARTINS SANTOS 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 –PSD,  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 jesus cristo, escrito por São Joao  capítulo 16, versículos de 20 a 23, com reflexão por parte do 

Vereador Rômulo Robson. Foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas  as Atas da trigésima  

Sessão  Ordinária e  Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Colares. Leu-se os 

expedientes: OF. N176/2022, ouvindo do Conselho Tutelar da Infância e juventude de Colares e 

Despacho, da Promotoria justiça de Colares. Na Hora do Grande Expediente, fez uso da palavra o 

Vereador Renato Junior falou que o bairro Jangolândia estava esquecido, sem iluminação publica 

e alagado, pois o povo cobrava melhorias o que não ocorria, mesmo essa cobrança ser pertinente 

na câmara. Assim com a comunidade de Santo Antônio de Tauá Pará, que além do esquecimento, 

os alunos não estavam chegando na Escola para estudar, por conta da irresponsabilidade da 

Secretaria de Infraestrutura que não recuperou o ramal, impedindo o ônibus de chegar no seu 

destino para buscar o alunado com dignidade, também com o povo. Afiançou ter ido fazer uma 

visita no posto de Saúde de Santo Antônio de colares e constatou suas péssimas condições. Sendo 

que a gestão apanhava, porque o povo cobrava dos Edis por serem representantes e fiscais do 

povo. Assim também como na localidade de Mocajatuba, que foram fazer um levantamento dos 

pontos apagados e não voltaram para fazer o serviço, igualmente no Tauá Pará, marcam e não 

fazem nada. Disse ainda que na comunidade de Mae Rita, segundo informações, a Prefeita 
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prometeu em campanha que iria construir uma ponte digna para o povo, que ficou apenas na 

promessa. Na sequencia o Vereador José Nildo pediu o envio de oficio a Secretaria de 

Infraestrutura para que ate o mês de julho pudesse estar fazendo o serviço de recuperação das 

ruas, travessas, iluminação publica, principalmente nas praças em frente as igrejas, antecedendo o 

Círio das localidades de Maracajo e Guajara. Disse ainda na entrada da localidade de Fazenda 

haviam colocado um tablado como tubulação para passagem da agua que podia ate mesmo causar 

acidentes, sendo lamentável toda essa situação. Assim como no ramal  da comunidade de Mae Rita, 

que fizeram um tapa buraco nas duas decidas que amenizou a problemática, porque a van que 

transporta a Merenda Escolar tinha atolado e os que desatolaram deixaram numa situação critica 

e alguns voluntários resolveram fazer esse reparo aleatoriamente. De posse da palavra o Vereador 

Renato Junior destacou novamente a situação precária dos bairros Jangolândia, Maranhense e 

Bacuri, porque como parlamentar estava fazendo seu papel em fiscalizar e sempre  cobrava ações 

permanentes, mesmo sendo sabedor que no período do inverno as dificuldades existiam, mas os 

serviços paliativos resolveria em parte, porque a agua estava dando nas pernas. Dessa feita falou 

que era uma vinda do Governador no Município tinha pedido a macrodrenagem do bairro 

Jangolândia, mas obteve como resposta da Casa civil que não havia nenhum Projeto do Executivo 

há respeito desse feito. Pedindo de viva voz a gestora que pudesse estar olhando com carinho para 

essa situação, ou ate mesmo pedirem para seus Deputados mediante Projetos enviados pela 

Prefeita, porque em nada iria adiantar jogar piçarra se não houver o escoamento da agua, ou seja; 

drenada. Estendeu seu pesar a família enlutada do Ex. Vereador Valmin Trindade (Lala)  pela 

perda de sua esposa. Lançando criticas construtivas ao cemitério local que encontra-se totalmente 

no cerrado e o coveiro que há todo instante apressava o sepultamento, devido as mas condições do 

local. Dessa feita pediu através de oficio, para que a gestão pudesse estar contratando em caráter 

de urgência um coveiro e zelador para os cemitérios do Município. Destacou que já havia se 

passado um ano e meio e não tinham feito nenhuma reforma nas unidades Escolares, somente da 

localidade de Ariri que teria sido uma recuperaçãozinha, porque em Guajará e Maracajó uns 

estavam estudando e outros não por falta de espaço. Assim como uns postos de Saúde, que 

deveriam aplicarem os recursos e os ramais que estavam em péssimas condições, mesmo sabendo 

das condições climáticas, e de acesso a localidade de Guajará como todo estar quase intrafegável. 

Pediu ainda a conclusão do posto de Saúde da comunidade de Santo Antônio do Tauá Pará. 

Assegurou que sempre cobrava melhorias para o Município, porque o povo estava cobrando e os 

parlamentares deveriam se unirem e cobrarem perante a Prefeita, porque tinham muitas verbas 

para a Saúde e ninguém sabia onde estavam sendo aplicadas. Ao concluir falou que todas as 

sessões estava pedindo soluções para os problemas do bairro do Jangolândia e zona do meio, 



porque as coisas deveriam andar em prol ao povo, que ninguém sabia o que estava sendo feito. Na 

ótica de sua Oratória a Vereadora Lilianny Rodrigues, associou-se a fala do seu par Renato 

Junior, concernente a reforma das Escolas, fazendo uma retrospectiva de todos os repasse 

destinado ao Município, que dentre eles somente a Empresa CONSTRUTEC havia recebido do 

fundo de Educação valores exorbitantes e nada tinha sido feito. Pediu o envio de oficio a gestora 

Municipal para que apresentasse ao gabinete desta parlamentar, relatórios onde estava sendo 

aplicado os recursos para a Empresa Construtec? Haja visto que a mesma estava em falta com a 

obra da ponta de Santo Antônio de Colares, durante dois meses não tinha feito absolutamente nada 

na obra da ponte.  Assim como sua assessora jurídica que justificasse o repasse de cem mil reais 

em quinze havia sido pago  para a Empresa   Construtec. Teceu comentários concernente a falta de 

respeito como foi tratado o Dr. Pascoal que atendia na comunidade Mista de Saúde como 

Ginecologista. Pois nem mesmo a Secretaria de Saúde havia comunicado que ele não iria mais 

fazer atendimento, haja visto que já tinha sido contratado uma Empresa para fazer as contratações 

dos Médicos, sendo que a referida Empresa valorizasse os profissionais, pois o ocorrido com o Dr. 

Pascoal Medico Ginecologista tinha sido vergonhoso e desrespeitoso porque haviam vinte fichas 

para atendimento; sendo que no momento do episodio o citado Medico disse que não iria atender 

pala a situação desrespeitosa, por ser dispensado sem ao menos ser comunicado previamente de 

forma justa. Dessa feita, as pacientes voltaram para sua localidade sem serem atendidas, sendo 

que a Saúde não poderia esperar. Ate   porque pra Saúde e Educação vinham verbas e a população 

precisava saber para onde estavam indo, porque no Portal de Transparência da Prefeitura 

Municipal somente estava o que o profissional formatava. De posse da palavre o Vereador Daniel 

Lobato, afirmou ter ido ao posto de saúde pegar azitromicina através da receita e não lhe foi 

entregue porque a enfermeira havia faltado e reside na cidade de Vigia de Nazaré, pairando a 

pergunta, como ficava a situação dos pacientes da zona do meio? Fato esse que já vinha ocorrendo 

há um tempinho. Assim como; não deixavam entrar na UMS sem mascara, sendo que no local 

deveria ter descartável para dar aos que precisassem. Disse que nos postos de saúde das 

localidades de Fazenda e Jenipauba da Laura também não havia o citado medicamento. Quis saber   

ainda o porque dos médicos não estarem na folha de pagamento, porque as leis dos plantões era 

bem explicita que poderiam tirar apenas dez plantões mensal, porem tinha profissionais que já 

estavam recebendo mais de quinze, caracterizando que tinham muitas coisas acontecendo na Saúde 

Municipal. Comentou a respeito de um ocorrido com um cidadão na localidade de Juçarateua  

pedindo a Comissão de Saúde que averiguasse situação. Solicitou a Comissão de Educação que 

fiscalizasse porque o descaso era muito grande, principalmente com relação precariedade das 

Escolas Municipais mesmo sendo sabedor que na maioria das vezes alguns secretários não tinham 



autonomia para desempenharem suas funções. Pediu através de oficio que a Secretaria de Meio 

Ambiente e Vigilância Sanitária estivessem fazendo uma fiscalização urgente no lixão do Município 

de Colares. Oficializasse também a Secretaria Municipal de Saúde para que informasse ao 

gabinete deste Edil o porque dos Médicos não estarem na folha de pagamento. Teceu comentários 

a respeito de um projeto de sua autoria que trata sobre a Saúde Mental, assunto bastante 

complicado, mas que estava brigando pelos direitos dos pacientes. Falou que no tange a realização 

do Concurso Publico   em caráter de urgência, pois entende que estavam prolongando para fazer 

manobras para a eleição, pois existiam pessoas qualificadas e sempre via o Presidente cobrar para 

serem empregados esses profissionais e não trazerem de outras cidades, tirando o direito dos que 

residem no município. Falou que iria formular um projeto de lei através da Assessoria Jurídica da 

Casa para a isenção do pagamento de passagem aos estudantes do Município e que também 

tivessem o apoio de meia bolsa Estudantil, como como forma de contribuição para aqueles que 

tinham interesse em darem um passo profissionalmente fora do Município. Assegurou que os 

ramais e vicinais estavam péssimas de trafegabilidade e o trator estava parado por falta de 

combustível, por consequência da falta de planejamento. Rogou aos seus pares para se juntarem e 

irem em busca de soluções para os bairros do Jangolândia, bacuri, maranhense e etc. Que estavam 

em situações precárias. O Presidente da casa Wladimir Conceição, informou aos presentes que a 

SEASTEL estava disponibilizando os cursos de Mecânica de Motos e Manutenção de Celular, 

sendo que em breve ocorreriam as inscrições e quando tubo estivesse organizado, comunicaria 

porque seriam destinadas somente vinte vagas para o curso. De posse da palavra o Vereador 

Marcos Jorge, comungou com as indignações do povo com relação aos ramais, porque era 

morador da zona do meio e conhecia muito bem as problemáticas. No entanto era uma 

preocupação pertinente do Governo em melhora-los. Dessa feita havia assinado a ordem de 

serviços para recupera-los o quanto antes. Mesmo já terem falado que a Prefeita já havia gastado 

o recurso destinado a recuperação do mesmo e no prazo de dez dias a empresa prestadora dos  

serviços chegariam para a execução dos trabalhos. Em parte o Vereador Wladimir Conceição, 

disse que o recurso tinha sido liberado e o serviço seria executado, porque na gestão anterior 

gastaram seiscentos mil reais, através da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Nilson Pinto 

e Lena Ribeiro que nunca apareceu, mas o recurso atual de quatrocentos mil seria aplicado e 

fiscalizado para a finalidade da obra. Retomando a fala o legislador Marcos Jorge, concordou 

com seu par que seria sim aplicado e teriam respostas imediatas, logo após os tramites legais, 

sendo uma cobrança dos parlamentares e do povo que almejaram por ramais de qualidade para a 

trafegabilidade dos veículos e direito de ir e vir das pessoas. Falou ainda que teria ocorrido o 

pregão das Empresas para a reforma do hospital que seria recuperado de uma forma muito ampla. 



Assim como havia sido fechado o contrato da Merenda Escolar e na terça-feira a empresa iria 

trazer as amostras para a melhoria do Alimento Escolar. Mesmo os processos serem lentos a 

gestão iria fazer de tudo o quanto antes porque o povo estava cobrando. Reiterou o pedido para a 

roçagem, limpeza e iluminação Pública, da localidade de Maracajó. Falando que ate julho o 

serviço da ponte da vicinal de Maracajó a Mocajatuba seria liberada para o povo trafegar, 

requerimento este de autoria deste parlamentar. Pediu a Secretaria de Meio Ambiente que pudesse 

estar dando uma resposta com relação a praia do rio novo, para que fizesse o serviço que deveria 

ser feito, principalmente com a retirada dos troncos expostos na mesma. Concluiu sua fala 

afiançando que trabalhava em prol do povo porque foi quem o colocou neste Poder para ser seu 

representante. Por questão de Ordem o Vereador Renato Junior, solicitou através de oficio que a 

Prefeita mandasse ao gabinete desta parlamentar, copias de todos os processos licitatórios com 

valores e nome das Empresas que ganharam a licitação e prestam serviços para a Prefeitura 

Municipal de Colares. Passado os trabalhos para a Primeira Parte da Ordem do Dia, fez uso da 

palavra a Vereadora Alcinara Martins, disse sentir-se incomodada por existir situação e oposição, 

porque todos estavam lutando em prol do desenvolvimento do Município de uma forma sustentável. 

Afiançando que o Dr. Pascoal era referencia em ginecologia e seria uma perca se não fizesse mais 

parte do quadro funcional de Saúde. Garantiu que a situação dos ramais era bastante difícil, sendo 

que a defesa civil não caberia ainda no Município, porque cento e noventa e nove por cento seria 

organização, porque a Secretaria de Infraestrutura deveria ser avaliada com bastante carinho, 

porque existiam igarapés com olho d’água brotando e etc. Acreditando que deveriam pautarem as 

dificuldades da zona do Meio. Com relação a ponte de Santo Antônio, teria sido sensível a situação 

e protocolado Denuncia no Ministério Publico, porque era o meio que interligava todas as 

localidades. Assim como na localidade de Mocajatuba que tinha uma situação que não poderia 

ficar por muito tempo, pois iria sair á ponte acima mencionada e geraria outra situação na ponte 

de Mocajatuba. Portanto deveriam serem vigilantes para toda essa problemática pertinente no 

local. Em aparte a Vereadora Lilianny Rodrigues, disse que responsabilidade era da Empresa que 

tinha sido contratada e não da administração, porque os custos cairiam sobre a Prefeitura 

Municipal. Retomando a fala a Vereadora Alcinara Martins, assegurou que a logística do ramal 

era da Prefeitura Municipal, porque a empresa estava com dispensa de licitação. Portanto a Ponte 

seria construída, pois o engenheiro havia se retratado, porque o fiscal e quem sinaliza a obra. 

Agradeceu os Deputados que de alguma forma estavam ajudando, porque nas eleições somente iria 

ter olhar para aqueles que ajudarem no desenvolvimento do Município. Falou que o Casamento 

Comunitário tinha vindo através do Deputado Estadual Hélio Leite e as vagas estavam abertas, 

convidando a todos os que quisessem participar do evento. Concluiu falando que seu mandato 



estava a disposição do Município, tornando a publico o que ocorresse. Por questão de ordem a 

Vereadora Lilianny Rodrigues, em seu agradecia as palavras da sua par. Porem o que lhe 

entristecia era que a gestão tivesse esse mesmo olhar e que também não esquecesse os Deputados 

que estavam formatando recursos através de emendas. Na sequencia o Vereador Rômulo Robson, 

leu um comunicado da Diretora da Unidade Mista de Saúde, a qual mencionou que no dia primeiro 

de maio as Empresas GME e AIRES, haviam ganhado a licitação para prestarem serviços junto 

aos Médicos especialistas. Em contra partida a Vereadora Lilianny Rodrigues,  pediu a copia do 

comunicado para comparar os esclarecimentos. Solicitou ainda que fosse enviado oficio a 

Secretária Municipal de Saúde, para que enviasse ao gabinete desta parlamentar copias das 

Empresas que haviam sido contratadas para prestarem serviços como profissionais especialistas. 

Da mesma feita o Vereador Presidente Wladimir Conceição, pediu a convocação da Secretaria  

Municipal de Saúde para que estivesse neste Poder prestando esclarecimentos há respeito das 

contratações dos profissionais de Saúde e que apresentasse documentos comprovatórios, porque 

não gostava de ficar na falácia e sim buscar provas para ter respaldo. Da mesma forma o 

Vereador Renato Junior pediu também a convocação da Secretaria Municipal de Saúde para os 

esclarecimentos necessários. Fazendo uso da palavra o Vereador Rômulo Robson, rogou 

novamente com atenção  aos bairros do Bacuri, Jangolândia e Boa Esperança que encontram-se 

bastante precários necessitando de limpeza e iluminação publica, com base na lei orgânica do 

Município e de criação da coordenadoria da Defesa Civil e posteriormente fazer relatório com 

relação a praia do Rosário e do Rio Novo e decretar calamidade Publica por ser tratar de uma 

questão econômica. Assim como o conselho de Agricultura, que colocasse em pratica as ações 

municipais. Falou há respeito da difusão dos atendimentos médicos no município, através da Dr. 

Alessandra Haber, com o apoio dos parlamentares, Roberto Junior, Renato Junior, Marcos Jorge 

e Rômulo Robson. Na ótica de sua oratória o Vereador Presidente Wladimir Conceição afiançou 

que segundo informações o Dr. Pascoal não havia aceitado a proposta da Empresa contratante do 

profissional e que em nenhum momento havia sido demitido, assim como o cardiologista que 

continuava atendendo moralmente, pois a Prefeita e funcionários planam também desconhecer do 

episodio relatado. Concordando que a Secretaria de Saúde deveria esclarecer os fatos, assim como 

determinados Secretários. Em contra partida a Vereadora Lilianny Rodrigues falou que deveria 

ter melhores informações porque o profissional a proposta e tinha duas empresas neste particular, 

no entanto a Secretaria de Saúde iria ser provocada através da Comissão de  Saúde iria em busca 

de informações. Pois o Medico citado não iria atender por falta de omissão, mas sim pela falta de 

respeito com profissional. Retomando a fala o Vereador Wladimir Conceição, falou que deveriam 

respeitar o Regime Interno da Casa, concernente as questões de Ordem e em parte. Agradeceu o 



Deputado Estadual Priante pela a doação de um trator para o Município, em prol ao trabalho da 

agricultura. Assegurou que a Secretaria de Infraestrutura havia mandado colocar os pequenos 

refletores para a iluminação do trapiche, assim como a baixa tensão para os pescadores fazerem 

uso de objetos elétricos, feito esses que há tempo este Edil havia pedido para o Secretario de 

Agricultura, Abastecimento e pesca e nada foi resolvido, agradecendo-a pelo feito. Pois não iria 

parar de fazer o seu trabalho social em prol aos Pescadores e Mercado Municipal e que também 

não seria nenhum Secretariozinho que iria fazer isso, porque o seu segundo gabinete era o 

Mercado. Deu a conhecer aos seus pares que o Deputado Iran Lima, vai destinar ao Município 

algumas emendas que beneficiara algumas comunidades. Falou da necessidade de fazer um 

trabalho paliativo, porque todos eram sabedores que nesse período chuvoso quase todos os ramais 

e vicinais iriam praticamente em lamaçal. Não havendo necessidades de fecharem, até porque no 

poder não havia oposição e situação, tinham Vereadores que eram representantes do povo e de 

toda a ilha. Por questão de Ordem o Vereador Renato Junior, rogou aos seus pares que fizessem 

um oficio assinado por todos os parlamentares, solicitando ao Governador do Estado a drenagem 

do Bairro Jangolândia. O Vereador Wladimir Conceição, que o Governador do Estado estaria no 

Município para a entrega do certificado dos cursos que iriam ter inicio neste Município através da 

SEASTER. O Edil Renato Junior, falou que o momento era oportuno para entregar o referido 

oficio. O Parlamentar Daniel Lobato, garantiu que a Comissão de Saúde iria na Secretaria de 

Saúde pedir copias do contrato dos profissionais. O Vereador Rômulo Robson, falou que uma vez 

que os exames eram feitos pela Empresa Terceirizada com disponibilidade diárias, porque eram os 

servidores do Município que estavam fazendo o serviço, sendo que os contratados da empresa que 

deveriam mandarem esse serviço regular. Solicitando respostas na próxima sessão. Repassado os 

trabalhos para a Segunda Parte da Ordem do Dia, foi lido, discutido, votado e aprovado por 

unanimidade o Projeto de Lei N001/2022, de autoria do Vereador, Renato Junior, que institui o 

dia 03 de julho, dia Municipal do  Carimbo no Município de Colares. A Vereadora Lilianny 

Rodrigues, felicitou-se com atitude do Sr. Mario Rubens Cardoso, pela concessão da casa lotérica, 

onde o povo em dias bem próximo teria um novo local com melhores condições climatizado e com 

segurança para fazer suas transações monetárias, agradecendo-o pela organização do feito. O 

Vereador Presidente Wladimir Conceição, disse ser gratificante para o Município, pois o povo 

estava sendo olhado com mais atenção, agradecendo de viva voz o empresário pelos investimentos 

no Município. Nada mais a ser retratado o Presidente encerrou a presente sessão., convocando os 

Edis para próxima e para constar 

eu____________________________________________________ 1° Secretario mandei lavrar a 



presente ATA, 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 27 de maio de 2022. 


