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Aos dez e sete dias do mês de junho 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, DANIEL 

LOBATO LOBO- Republicanos e MARCOS JORGE SEQUEIRA DOS SANTO–PSC. 

Substitutos.  Procedida a chamada habitual marcaram presença os parlamentares ambos 

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

OLIVEIRA–PSDB,  RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO–PDT e ROBERTO JUNIOR DE 

MORAES LOBATO-MDB. Ausentes os Parlamentares ALCINARA MARTINS SANTOS DA 

SILVA SOUSA-PMN e RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB, que justificaram 

suas ausências. 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 substituto e 

interpretado pelos Parlamentares Lilianny Rodrigues e Wladimir Conceiçao Costa, foi o Salmo 

91. Foi lida, discutida, votada e aprovada por unanimidade a Ata da trigésima terceira Sessão 

Ordinária. Leu-se os Expedientes: OF. N ° 149/2022-SEMMAC/PMC, Oriundo da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente; OF. N050/2022 e OF. N052/2022 Oriundo do Conselho Municipal 

de Saúde; OF. N/ 074/2022, Oriundo da Secretaria Municipal de Cultura; OF. N° 007/2022, 

Oriundo da Presidenta do Clube Musical Lira Nova; OF. N032/2022 Coordenadora da Escola 

Municipal Lauro Franco; OF. N185/2022, Coordenadora do Conselho Tutelar; OF. N° 108/2022, 

Gabinete da Prefeita e OF. N° 107/2022, Oriundo do Gabinete da Prefeita Municipal trazendo em 

anexo o Projeto de Lei N° 003/2022 que trata da alteração do Anexo Único da Lei N131/2018de 04 

de abril de 2018 que trata das Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educação (PME), 

avaliadas na V Conferencia Municipal de Educação e da outras providencias. O Vereador Renato 

Junior parabenizou a funcionaria Edina Cardoso, assim como o Vereador Wladimir Conceição. 

Em atendimento a Convocação do Vereador Rômulo Robson assomou a tribuna da casa a 

conselheira Tutelar Marcia Gama, que esclareceu aos presentes que o Conselho Tutelar era um 

órgão autônomo, que tinha a missão de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ____________ de 2022. 

 

___________________________________ 

Presidente  



Esclarecendo ainda alguns tópicos das ações dos Conselheiros, leu alguns encaminhamentos feitos 

através do órgão ao Presidente da Comissão Permanente de Educação Cultura, Desporto, lazer, 

Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, do qual não obteve nenhuma resposta. O Vereador 

Presidente Wladimir Conceição, disse que no hoje somente colocavam atribuições da Câmara, 

mais não via nenhuma ação do Conselho Tutelar nas ruas, e que se via eram menores usando 

drogas e analisando que somente o Promotor dava as coordenadas, não lhe estava faltando com 

respeito, mas anteriormente quando foi Conselheiro Tutelar fazia rondas periódicas coibindo 

qualquer ação de menores no período noturno e no agora não via mais nada e a sociedade cobrava 

ação competentes dos Conselheiros. Portanto que o órgão mantivesse a competência de atuar 

como conselheiros. Como replica a conselheira Marcia Gama, falou que ninguém poderia fazer 

algo sem ter suas atribuições, porque se tirava crianças da rua, era ilegal, pois o trabalho deveria 

ter fundação legal, somente fazia o que estava na Lei, pois através da Lei Federal fazia as ações 

nas Escolas, isso sem deixar de falar que o Conselho já estava com um carro marca CITOEN há 

mais de um ano parado numa oficina que desconhecia e o HB20 ficou também parado que ninguém 

sabia como iriam para o interior por falta de transporte, sendo que em dado momento tinham ido 

de moto, o que tinha sido retrucado pelo Promotor Publico.  O Vereador Daniel Lobato garantiu 

que como membro da Comissão, sempre participava das reuniões do Conselho, no entanto o 

Vereador Rômulo Robson que encontrava-se ausente na Sessão e como Presidente da Comissão, 

tinha sido relapso e este Edil não poderia responder pelos outros, porque ficou certo que a 

comissão avisasse quando houvesse algum tipo de reunião. Quanto á falta do transporte, isso 

dificultava qualquer tipo de ação dos conselheiros, assim como a falta de equipamentos eletrônicos 

e outros. Na sequencia o Vereador Renato Junior, parabenizou os conselheiros pelos os 

esclarecimentos para a sociedade terem conhecimentos das coisas, porem o que lhe chama atenção 

era que o Presidente deixasse a representante do conselho falar porque tinha que entender que a 

Câmara Municipal era do Vereadores e não do Presidente. Teve como replica que não era dono e 

sim organizador. O Edil Renato Junior, parabenizou mais uma vez, porque cobrar era fácil, porem 

suporte não tinha, porque era inadmissível os Conselheiros indo atender demandas no interior de 

moto. Cobrando dos Legisladores fiscalizar e colocou-se a disposição. Ao concluir sua fala, a 

Conselheira Marcia Gama, garantiu que o conselho não   fazia parte do conselho de   segurança e 

sim fiscalizar as entidades governamentais e não governista. O Vereador Presidente, colocou-se a 

disposição para qualquer eventualidade. Na Hora do Grande Expediente, fez uso da palavra o 

Vereador Jose Nildo, disse ser inadmissível o carro do Conselho Tutelar um ano na oficina e o 

outro com problemas. Ate porque há uns quatro meses atrás houve uma situação na comunidade de 

Mae Rita e só não foi consumado o sequestro por interferência dos moradores. Falou ainda que há 



um mês atrás fizeram uma fiscalização na obra de Santo Antônio, onde constataram que todo 

material de serviço já tinha levado, porem o fiscal da obra estava dando andamento e os 

funcionários contratados não tinham recebido e o ramal continuava na mesma. Assim como na 

Saúde que havia um milhão de reais através de Emendas e na localidade de Guajará, só dizem que 

vai sair a obra da reforma do posto de Saúde e nada; em Santo Antônio de Colares o posto de 

saúde estava jogado as baratas, chovia mais dentro que fora, por consequência da precariedade 

que encontrava a Saúde Municipal. Rogando que a fiscalização da reforma chegasse aos Postos de 

Saúde porque  a situação estava bastante critica. Com a palavra o Vereador Renato Junior, teceu 

comentários concernentes a fala do Vice Prefeito ao ato de um protesto ocorrido no município, 

afiançado que desde o ano passado o dinheiro destinado para a recuperação dos ramais já estava 

na conta da Prefeitura e a Prefeita somente tinha assinado neste ano, conotação que só tinham 

tomado providencias depois que a realidade chegou, querem fazer no período do inverno, perdendo 

dinheiro publico e o povo procedendo. Imaginando um paciente dentro da ambulância, como não 

se sentiria, tendo por consequência da falta de gestão. Concernente ao Posto de Saúde de Santo 

Antônio de Colares, o que lhe chamou atenção, foi que o ACS não tinha nem uma fita métrica para 

medir os pacientes, teve que improvisar um medidor de altura na parede, assim como a Sala do 

PCCU quando as pacientes vão fazer seus exames, tem que segurar a porta. E como não bastasse a 

Prefeita ainda vinha falar que existia um milhão para investir na Saúde. Portanto se de fato 

existisse esse recurso, que fosse logo feito o que já estava licitado, ou iria esperar o povo padecer 

mais ainda? Pois era sempre a favor do povo e contra as mazelas da gestão. Falou que esteve na 

obra da ponte de Santo Antônio, mas os trabalhadores que ali estavam era da Secretaria de 

Infraestrutura e porque não os funcionários da Empresa Prestadora do serviço que não concluiu a 

obra? Cabendo ate mesmo denuncias ao Ministério Publico para que houvesse a conclusão. Quis 

saber se era verdade que o Governador Estado estava vindo ao Município? Obteve resposta que 

não saberiam. Dessa feita caso viesse que os alunos da Escola Estadual Norma Guilhom cobrasse 

a reforma, uma vez que o muro estava no chão e a SEDUC não tinha tomado nenhuma 

providencia, colocando-se a disposição para juntos reivindicarem, porque se já houvesse um 

processo que fosse agilizado. Questionou o porque da Sessão não estava sendo transmitida ao vivo, 

ate porque na sessão anterior por esse mesmo motivo havia sido cancelada.  Obteve como resposta 

doo Presidente da casa que a sessão passada deixou de ser realizada por consenso de todos os 

Vereadores presentes e a radio web colares ainda não estava legalizada com o seu CNPJ e não 

tinha como emitir nota fiscal para prestações de contas deste Poder, pois o contrato antigo era de 

outro proprietário que saiu da radio. Retomando a fala do Vereador Renato Junior disse que lhe 

chamou atenção era que o Presidente falou que não tinha o CNPJ e como era que eles faziam 



transmissão ao vivo para a Prefeitura? Mediante ao exposto, pediu o envio de oficio para a 

Prefeitura que informasse para este Edil como estava sendo feito o pagamento da Radio Web 

Colares, mas uma vez que o Presidente da casa havia dito que a mesma não possui CNPJ. De 

posse da palavra a Vereadora Lilianny Rodrigues, disse ficar o questionamento da radio web 

colares, porque se existia uma empresa e estava inapta e não poderia transmitir as sessões, 

concordava com o Vereador Renato Junior. Afiançou que havia feito uma fiscalização e tinham o 

direito de colocarem nas redes sociais, porque estavam fazendo o que caberia aos parlamentares, 

haja visto que o povo pedia socorro pelo termino da ponte. Parabenizou a consenso, porque quem 

estava terminando era a Secretaria de Infraestrutura. Falou que, sentia-se envergonhada de ver o 

acorrido nos ramais, porque o vice-prefeito havia relatado nas redes sociais que havia verbas para 

recupera-los, então porque deixaram chegar nesse ponto? Pois na localidade de Jenipauba da 

Laura houve uma situação que a ambulância trepidava num trecho. Imaginando se fosse um dos 

parlamentares que tivesse lá dentro, para sentir na pele o que o paciente estava sentindo. Situação 

essa que não pode, porque o povo estava fazendo o trabalho dos Vereadores, porque somente eles 

sabiam da dor onde se sente. Falou ainda que em nome dos cinco Edis Daniel Lobato, Roberto 

Junior, Renato Junior, Lilianny Rodrigues e Jose Nildo, oficializasse a Sr. Suka Barata para que 

viesse neste poder prestar esclarecimentos há respeito das suas postagens rubricadas nas redes 

sociais que envolvia o nome desses parlamentares, porque eram pessoas idôneas, representantes 

do povo e precisavam de respeito. Direcionou a fala ao parlamentar Wladimir Conceição, quando 

reportou-se nas redes sociais, falando que esta fiscalizadora era de outro Município,  pedindo-lhe 

que se retratasse, porque era Vereadora e Cidadã Colarense, com o titulo havia sido dado através 

de aprovação dos Vereadores da Legislatura passada nesta casa de Leis. Deu a conhecer a 

situação da Sra. Edilena, que tinha uma deficiência física visual e seu beneficio tinha sido cortado 

e seu esposo desempregado. Dessa feita pedia ajuda porque estavam passando por necessidades. 

Pediu ao Presidente da casa já que a Prefeita estava selecionando funcionários, por gentileza 

atendesse o clamor dessa família, porque ela era deficiente visual e dependia do seu marido. Disse 

ser vergonhoso quando o direito de fala do Conselho Tutelar havia sido cortado, pois deveria ser 

respeitado. Parabenizando-o pelos seus trabalhos que mesmo de moto estavam desempenhando 

com seriedade. Em aparte o Vereador Presidente Wladimir Conceição, falou ter  feito referencia a 

Vereadora ser filha da cidade de Vigia de Nazaré, pois o titulo de Cidadã não o fazia filha nata de 

Colares. Com a fala a Vereadora Lilianny Rodrigues, disse que o Vereador era lucido, adulto e 

responsável pelos seus atos, porque há doze anos essa Edil morava em colares e tinha o direito de 

ir e vir e agir como pessoa do bem, sendo Cidadã Colarense e sentia-se honrada porque somente 

tinha a agradecer. Como replica o Vereador Wladimir Conceição, falou que todos os dias estava 



na casa legislativa e recebia os visitantes, ao contrario da paramentar que não morava na cidade e 

nem recebia na sua casa. A Edil Lilianny Rodrigues, disse-lhe que sua residência era pessoal e 

tinha seu gabinete para receber as pessoas e que o Vereador medisse suas palavras. Passado os 

trabalhos para a Primeira parte da Ordem do Dia, usando da palavra o Vereador Daniel Lobato, 

disse que todos os Vereadores tinham o dever de fiscalizar. Pediu que fosse enviado oficio ao 

gabinete da Prefeita para que ela enviasse ao gabinete deste parlamentar em caráter de urgência 

copias de todos os dividas deixada pelo ex-Prefeito, porque se existiam a casa deveria fiscalizar, 

porque se não fiscalizassem estavam sendo omisso. Em parte o Vereador Renato Junior, juntando-

se ao oficio, que também fosse encaminhado as copias de todos os extratos bancários e recibos da 

PMC. A fala o Vereador Daniel Lobato, disse que sentia-se envergonhado pelo ocorrido na 

Secretaria Municipal de Saúde, pois como a gente fiscalizados do povo, havia sido informado por 

uma funcionaria que estavam proibidos de dar qualquer tipo de esclarecimentos por ordem de da 

gestão. Assim como na Unidade Mista de Saúde, que foi constatado que não existia médico pelo 

período da noite e que isso já era de gestão em gestão. Mostrou aos seus pares o contrato firmado 

das Empresas Contratadas e outro contrato firmado com valores exorbitantes. Perguntou ao Lide 

do Governo se na localidade de Maracajó os médicos especialistas estavam dando atendimento na 

USF? Obteve como resposta que desconhecia. O Edil mostrou ainda o valor pago aos plantonistas 

vinte   quatro horas, sendo uma discrepância os fatos. O Vereador Renato Junior, em parte, disse 

que também que convocasse os médicos que estavam deixando o Município. Retomando a fala o 

Vereador Daniel Lobato, garantiu que já havia convocado a Secretaria Municipal de Saúde para 

mulheres esclarecimentos, sendo que havia a necessidade de ser convocado o responsável da 

terceirizada para vir neste poder prestar esclarecimentos concernente ao pagamento dos médicos 

plantonistas e o que ocorrer. Fazendo uso da palavra o Vereador Marcos Jorge, disse estar atento 

a fala dos seus pares. Teceu comentários há respeito da visita do Vereador Daniel em alguns 

órgãos, mais que tinga sido informado da maneira que estava chegando aos mesmos, sendo de 

forma errada, porque deveria oficializar, igualmente fez este parlamentar na Secretaria de 

Municipal de Educação e que obteve respostas. Em parte o Edil Daniel Lobato, perguntou ao 

Assessor Jurídico se era obrigado levar oficio nas visitas? Obteve resposta que para visita não; 

somente para acesso há documentos. Portanto não procedia a arrogância e prepotência como 

tinham sido recebidos. Na sequencia a Vereadora Lilianny Rodrigues mostrou o oficio que 

oficializava a visita, portanto a fala era muito importante para serem sabedores dos direitos e 

obrigações. Retomando  fala o parlamentar Marcos Jorge, garantiu que esse seria o caminho para 

se respaldar. Afiançando que os postos fiscalizados, todo era uma questão de tramites, 

comungando com as indignações, mas que a Prefeita não estava se omitindo em executar esses 



serviços. Assim como os ramais que no momento certo, seriam recuperados. Direcionando a fala 

ao Edil Jose Nildo que como Secretario de Infraestrutura na gestão passada, este Vereador pediu 

para ele fazer serviços de recuperação dos ramais e no agora somente tinha essa pauta com 

relação aos ramais Tendo a certeza que o recurso mencionado viria aparecer, porque era de 

interesse da Prefeita resolver situações no Município. Porque a Prefeita iria chegar em todos os 

cantos e em breve estariam fazendo inaugurações, principalmente da comunidade de Santo Antônio 

de Colares. Como replica o Vereador Jose Nildo, garantiu que hoje não iria nenhuma maquina 

atuando, mesmo existindo maquinas contratadas para fazerem esse serviço. Na ótica de sua 

oratória o Vereador Wladimir Conceição, perguntou para a Vereadora  Lilianny Rodrigues, se o 

seu imóvel era alugado para uma creche na legislatura passada? E que a Prefeita atual havia 

pagado seis mil reais do aluguel. A Vereadora Lilianny Rodrigues respondeu-lhe que o imóvel 

havia sido alugado para a Prefeitura e regia no contrato para tal situação e foi usado para uma 

creche sob a responsabilidade da gestão anterior e se ela pagou os meses de novembro e dezembro 

porque ela quis, então também tinha sido conivente com os fatos. O Vereador Presidente Wladimir 

Conceição, quis saber o porque de não ter devolvido o recurso? Porque dessa forma tinha agido de 

má fé pois a Prefeita pagou divida passada, por fazer um bom  trabalho em prol do Município. 

Afiançou que não se fazia obras sem licitação porque era crime. Portanto se aborrecia porque o 

povo cobrava, mais tudo estava assinado e agora não poderiam fazer nada. Ate porque já havia 

avisado a Secretaria de Infraestrutura para que não fizesse nada de errado nos ramais. Voltando a 

falar do assunto aluguel da creche, falou a Vereadora que deveria ter devolvido o dinheiro do 

aluguel, assim como quando não quis doar dois metros de terra para abrir uma rua, não o 

assustava, estava cobrando respostas, porque também ficou de doar uma moto de seu filho para um 

verdureiro e ate a presente data, não havia ocorrido e ate nesse momento o pai de família labutava, 

porque falar e cobrar era fácil, mas este Edil falava com prova e observava muito. Assim como na 

legislatura passada a Secretaria de Educação funcionou por quatro anos num imóvel da família do 

Vereador Renato Junior, mais assim iria. Portanto, poderiam cobrarem há vontade porque nada 

fizeram e o prédio mencionado da Secretaria de Educação estava caindo e quem tivesse telhado de 

vidro não deveria apedrejar o do próximo. Em contra  partida a Vereadora Lilianny Rodrigues, 

falou ao legislador acima mencionado que quando se referia a telhado de vidro, que tivesse 

cuidado, porque se existia uma divida ativa da Prefeitura segundo informações do Sr. Marivaldo 

Palheta que pegou o documento, pois não tinha feito nenhum favor. E com relação a moto, não era 

de um filho e sim de um funcionário que estava aguardando a contemplação de um consorcio para 

poder disponibilizar da antiga. Disse-lhe ainda que não deveria querer manchar sua imagem, 

porque estava presente na galeria da casa o jurídico da casa e seu advogado particular. Quanto ao 



terreno, porque a Prefeitura não abria a rua por onde se delimitava? Porque o de sua propriedade 

não estava para doação sendo que deveria tocar em seu coração para a realização do feito. Na 

sequencia o Vereador Renato Junior, falou da necessidade de informar ao povo o que ocorria, 

porque já se passava um ano sem respostas. Assegurando ao Vereador que quando fosse falar de 

sua família que não o comparasse com a sua pessoa. Disse ainda que queria ter filmado quando 

estavam no bairro Jangolândia, porque pairava a pergunta no ar será que já havia melhorado? 

porque antes cobravam as coisas errada  e porque agora estavam calados? Fechavam ate a PA, 

porque não faziam agora? Sendo que deveriam esclarecer os erros, principalmente a falta de 

médicos. Repassando os trabalhos para a Segunda parte da Ordem do Dia, foi repassado ao 

Presidente da Comissão de Justiça e Redação de Leis o Projeto de Lei N °003/ 2022, oriundo do 

Executivo Municipal, que dispõem sobre alteração do Anexo Único da Lei N° 131/2018 de 04 de 

abril de 2018, que trata das Metas e Estratégias e da outras providencias. Esgotada a hora 

regimental o Presidente encerrou a presente Sessão, convocando os Edis para a próxima e para 

constar eu________________________________________1° Secretário em exercício 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 10 de junho de 2022. 


