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ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
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Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, neste Municipio de 

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

PROFESSOR RAIMUNDO SEBASTIÃO ARANHA DE OLIVEIRA, Plenário IMAR 

PALHETA, sito à Rua Dr. Justo Chermont, S/N, reuniram-se em caráter ordinário os 

Membros do Poder Legislativo, sob a presidência do vereador EDSON VIEIRA 

REBELO- PSB, secretariado pelos edis: KÁTIA REGINA SOARES BARATA e 

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA - PT. Procedida a chamada habitual marcaram 

presença os parlamentares: MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS – PSB; 

NILMAR GAMA MIRANDA – PR; RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PP; 

RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA – PSDB; VALMIN CORREA DA 

TRINDADE- PP e WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA- MDB. Constando haver 

quórum, o Presidente rogando a deus e à Virgem do Rosário, declarou abertas 

apresente sessão. A leitura bíblica realizada pelo, e interpretada pelo Vereador Rômulo 

Robson, foi o evangelho de Jesus Cristo, escrito por “São Marcos”, capítulo 01 

versículo de 01 A 12. Foi lido o OF. N° 003/2019, Coordenadora Geral do SINTEPP. 

Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, assomando a tribuna da casa o Vereador 

MARCOS JORGE, demonstrou sua indignação com o Secretário de Infraestrutura, por 

estar deixando de cumprir as ordens do Prefeito. Até porque tinha ficado acertado a 

limpeza na Localidade de Maracajó e não ocorreu, e ainda assim em outra 

oportunidade foi feita em três etapas, que ao serem concluídas as ruas e travessas já 

estavam todas cerradas novamente. Tudo por consequência do Secretário que está 

fazendo o trabalho de forma desordenada. Ainda como não bastasse, já se passam de 

quatro meses que o Prefeito autorizou a entrega de quatro metros de pedra e até a 

presente data, nada concretizado. Dessa feita iria apurar se estava havendo algum 

desvio de material da citada Secretária e caso seja confirmado tomará as devidas 

providências, porque o Secretário não atende os pedidos dos Edis, ao contrário da 

Coordenadora de Limpeza, Sra. Lândira que trabalha com respeito responsabilidade e 

que deveria estar à frente da Secretária mencionada. Agradeceu o Prefeito Municipal 

por ter atendido o pedido de abrir valas nas laterais do ramal de fazenda, faltando a 

retirada das tábuas no percurso do ramal até Guajará. Pediu que fosse enviado ofício ao 

Secretário de Saúde, para que informasse o porque o ESF da Localidade de Maracajó 

não funcionava nas sextas – feiras, fato este que prejudica o atendimento ao Público e 

aos pacientes necessitados. Da tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, 

solicitou o envio de ofício ao Diretor da Celpa, convidando-lhe para que venha neste 

Poder esclarecer a respeito a elevação da linha de baixa tensão para algumas áreas e o 

Programa Luz para todos em benefício á moradores de algumas Comunidades, neste 

Município. Oficio ao Secretário de Infraestrutura, para que mande fazer a Limpeza das 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ______________ de 2019. 

 

___________________________________ 

Presidente  



Ruas e travessas do bairro bacuri, assim também como o serviço de Iluminação Pública, 

porque o referido bairro encontra-se abandonado. Agradeceu o Secretário de 

Infraestrutura pelo trabalho realizado na Comunidade de Candeuba. Porém que os 

serviços fossem estendido para as demais localidades em atendimento as solicitações dos 

Parlamentares. Rogou ao Prefeito que pudesse estar amenizando a situação dos ramais, 

porque existiam trecho que estavam caóticos. Assomando a tribuna da casa o Vereador 

VALMIN TRINDADE, pediu o envio de ofício ao gestor Municipal, com cópia ao 

Secretário de Infraestrutura, para que mandasse fazer a tapagem de um buraco na 

entrada da localidade de Jenipaubinha porque o mesmo está causando sérios 

transtornos e que também poderá ocorrer acidentes com maior gravidade, devido no 

local haver um poste de energia elétrica, que em outra ocasião ocorreu um acidente com 

uma vítima fatal e que precisa ser tampado. Oficializasse também o Secretário de 

Infraestrutura, para que mandasse fazer o serviço de Iluminação Pública na localidade 

de Fazenda. Rogou novamente o envio de ofício à Secretária de Meio Ambiente, para 

que possa estar fazendo o levantamento técnico no lixão situado na localidade de 

Fazenda, devido o mesmo estar localizado ás proximidades de um igarapé. Pedido este 

feito na gestão da ex – Secretária e que não obteve resposta e o povo continua cobrando 

providencias por parte deste Edil. Até porque todas seriam sabedores que os 

Parlamentares eram o crivo do Povo e que ao serem procurados na maioria das vezes 

não obtém resposta. Desculpou- se com o Parlamento por não poder estar presente na 

sessão de Abertura dos trabalhos Legislativos, por motivo de saúde na família. 

Felicitou-se com o Presidente da casa, porém que realmente fosse Presidente da câmara  

Municipal de Colares e não Presidente do Presidente. Por questão de ordem o Vereador 

Renato Junior, pediu que fosse enviado ofício a ANATEL, para que pudesse estar 

expandindo através das operadoras prestadoras de serviço no Município a rede de 

telefonia móvel em todo o Município de Colares. Assomando a tribuna da casa o 

Vereador NILMAR GAMA, felicitou-se com o Vereador Presidente, rogando muito 

êxito em seus trabalhos, que o fizesse com transparência e justo em prol do Munícipes e 

Comunidades de modo geral. Garantiu que na sessão Itinerante na Comunidade de São 

Pedro ficou na ATA uma esperança que a Prefeitura iria recuperar a ponte, fato que 

não ocorreu e que agora ficou caótico. Bem comum que é para o Povo que paga seus 

impostos. E como não bastasse no Portal da Transparência estava tudo bonito e que na 

merenda escolar havia filé de carne, peixe e outros. Porem esqueceu que o açaí estava 

estragado e isso ninguém colocou no portal. Até porque todos são sabedores que o único 

incentivo para o aluno é a merenda escolar. Comentou ainda há respeito da falta de 

medicamentos básicos no postos básicos nos postos e unidade de Saúde do Município. 

No entanto podem ver muita ostentação de muita gente que antes não  tinham condições 

de comprar uma bicicleta e no hoje o Município retrocede por consequência dessas 

pessoas que tratam disso como Gestão pública e deixa o povo refém de uma cesta básica. 

Enquanto isso a Educação e Saúde se torna três anos e nada realizado. Perguntando 

onde encontravam-se os extratos bancários de todas as emendas Parlamentares e 

outras. Enquanto isso a obra da Escola Municipal da localidade de Juçarateua não 

havia sido concluída. Dessa feita pediu o envio de ofício ao Prefeito Municipal com 

cópia a Secretária de Educação, o porque não foi concluída a obra da Escola supra 

mencionada, pois o prazo final era mês de dezembro, porque deve ter sido algum 

recurso porque se teve início deverá ter o fim. Assegurando que deveriam ter fé, porque 



um dia o povo vai ter uma Educação de qualidade. Assomando a tribuna da casa o 

Vereador RÔMULO ROBSON, afiançou dizendo que no Município existiam uma 

infinidade de problemas que precisavam serem resolvido, principalmente os ramais que 

tanto é cobrado pelos Vereadores e já não havia mais desculpas os maquinários, porque 

o povo precisava de respostas através do Executivo e Legislativo. Até porque nesse novo 

período as bases politicas que foram eleitos poderiam ajudarem  os Legisladores que 

contribuíram com os eleitos na esfera Federal e Estadual, que poderão muito bem 

beneficiará o Município de Colares. Mas que  para tal, precisavam focarem nos 

problemas para buscarem soluções. Destacando que tudo indicava que  o Dr. Daniel 

seria o Presidente da ALEPA, e se assim ocorrer, este Legislador buscará através do 

mesmo, ações médicas ao Município e outros benefícios. O Vereador Valmin Trindade, 

por questão de ordem , afiançou que todos os Parlamentares que tiveram seus 

Deputados eleitos que levassem perante aos mesmos as problemáticas do Município, 

porque somente com a ajuda do Governador do Estado, algo poderia ser feito, porque o 

Prefeito tinha vontade de fazer muitas coisas mas não tinha condições e se todos 

trabalhassem juntos, quem sabe os Deputados não seriam sensíveis aos fatos. 

Retomando a palavra o Vereador Rômulo Robson, concordou com a fala de seu par, 

para que de fato houvesse cobranças aos Deputados eleitos para que trouxesse 

benefícios ao Município. Até porque já existia uma emenda impositiva para a academia 

de ar livre, através do Deputado Arnaldo Jordy, que estava apenas no aguardo de 

agendamento para o acontecimento, assim como verba destinada há recuperação dos 

ramais. Ao concluir disse que iria iniciar uma briga para que fosse reaberta a Escola de 

Piquiatuba, por ter sido fechada arbitrariamente. Dessa feita pediu o apoio de todos, 

para dentro do que havia sido trabalhado para que dessem força e formalizar a 

documentação para irem em busca  do feito. Da tribuna da Casa o Vereador 

WLADIMIR CONCEIÇÃO, garantiu que a questão Saúde ainda não havia sido 

solucionada. Mesmo o Município ter ganhado muitas coisas, o mais simples não existia. 

E como não bastasse uma criança quase havia morrido com a crise de apendicite, por 

não ter Médico e a enfermeira juntamente com as técnicas de enfermagem não se 

aterem ao fato e o apêndice sufurou. Por consequência da Saúde que não estava bem e 

que só iriam tomar uma providência quando acontecer algo com um parente do Prefeito 

ou Vereador. Sem deixar de falar com relação a falta de copos descartáveis e material 

de limpeza, porque estão limpando a UBS e Postos apenas com água. Dessa feita o 

paciente sai mais doente do que entrou. Assegurando que a Saúde estava indo de mal a 

pior, pois vem verbas mais ninguém vê. Solicitou que fosse enviado ofício ao Secretário 

Municipal de Saúde para que enviasse cópias das Prestações de Contas da Saúde. 

Oficializasse também ao proprietário da empresa de Transporte Rodoviário Monte 

Hebron, para que viesse neste Poder Legislativo prestar esclarecimento o porque de não 

haver um local fixo e adequado para a retirada do bilhete de passagens e uma garagem 

destinada somente a citada  empresa. Assim como ao Diretor da ARCON, para que 

possa estar averiguando a Licitação para o Transporte Intermunicipal que faz linha 

sentido de Belém \ colares e Colares \ Belém, pois como sendo uma empresa que presta 

serviço ao usuário do Transporte, não está oferecendo serviço de qualidade aos mesmos. 

Requereu verbalmente o afastamento do secretário Municipal de Licitação, por não ter 

respondido em tempo hábil e na integra os questionamentos deste Legislador conforme 

as Leis Vigentes neste Município. Falando ainda que esperava que a casa fosse de fato 



moralizada, porque as Convocações e pedidos de informações aos Secretários e outros 

órgãos estão deixando há desejar. Teceu comentários concernente a entrega da Escola 

“Dr José Malcher”, porque a mesma havia sido entregue através do Sr. Prefeito, sem 

nenhum representante do Estado. Dessa feita pediu que fosse enviado a secretaria de 

Educação do Estado – SEDUC, para que enviasse uma equipe técnica para fazer 

vistorias na Escola “Dr. José Malcher”, para que futuramente o estudo dos alunados 

não fossem atrapalhados. Ao concluir disse que cada Vereador deveria ir em busca de 

benefícios através de seus deputados, porque este legislador só iria intermediar 

benefícios ao Município de Colares, para não ocorrer igual a novela da emenda de 

seiscentos mil reais que foi a maior enrolação, para a recuperação dos ramais, através 

do Deputado Federal Nilson pinto. Que já foi eleito e agora não irá fazer mais nada. 

Parabenizou a servidora da casa Inês Farias, pela passagem de seu aniversário, 

rogando-lhe muita saúde. Falou ainda que para passear tem bastante carros alugados, 

mas para transportar os médicos não existe  nenhum. Passados os trabalhos para a 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA, fez uso da palavra o vereador ELIONAE 

ALMEIDA, comentou ser uma pena a Rádio Comunitária Rosário FM, estar passando 

por sérios problemas, incluindo financeiro, porque é de suma importância ao 

Município. Destacou o fluxo muito grande de turista no final de ano neste  Município, 

sentindo-se feliz porque teve um saldo muito positivo aos comerciantes de um modo 

geral. Com relação à Escola Municipal da Localidade de Juçarateua, afiançou que ao 

visitar a obra, constatou que realmente as obras encontram-se paradas e ao procurar 

pela Administração Municipal, obteve a informação  que as obras seriam retomadas 

ainda no mês corrente. No entanto persiste a indignação do povo, que segundo eles 

iriam reivindicar nesta Casa Legislativa. Pediu que fosse enviado ofício para Presidenta 

do Conselho de Saúde, para que enviasse ao gabinete deste Parlamentar as cópias da 

Ata de posse e todas as Atas das reuniões referente do ano de dois mil e dezoito. Que 

seja também enviados os Pareceres das Prestações de Contas correspondente ao ano de 

dois mil e dezessete. De posse da palavra a Vereadora KÁTIA REGINA, concorda com 

as palavras de seu par, quando disse que todos os Vereadores eram cobrados de ações 

em prol  do Município e ao deixar a Secretaria de Meio Ambiente, havia deixado essa 

questão do lixão da Localidade de  Fazenda como prioridade para ser vistoriado pela 

atual Secretária que dará resposta o mais rápido possível. Solicitou o envio de ofício ao 

setor de tributos, para conjuntamente com a Secretaria de Saúde pudesse estar fazendo 

o levantamento das famílias residentes em todo o Município de Colares, ou até mesmo 

fizessem uma Audiência Pública, pois o crescimento desordenado estava bastante 

preocupante e causando sérios problemas, principalmente ao bairro Jangolandia, que a 

contagem deveria ser diferenciada por ser  um bairro que sofre com a época da chuva. 

Que averiguassem as áreas se preservação ambiental, estavam sendo invadidas. Que 

fizesse também valer o código de postura do Município, porque as calçadas estavam 

sendo invadidas, prejudicando o ir e vir das pessoas. Oficializasse o Secretário de 

infraestrutura, para que averiguasse a situação do telhado do Posto de Saúde da 

localidade de Ariri, por estar cheio de goteiras. Rogou aos seus pares união para que 

pudessem ir aos gabinetes de Deputados em busca de benefícios à todo o Município de 

Colares. Repassados os trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, a 

presidenta em exercício, devido o Presidente da Casa ter se ausentado para resolver 

assuntos externos da Câmara; seguindo o Regimento Interno da Casa , colocou essa 



discussão, votação e aprovação a montagem das Comissões Permanentes da Casa para 

o Biênio de dois mil e dezenove à dois mil e vinte (2019-2020), ficando assim 

constituída: COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO DE LEIS: Rômulo Robson 

Oliveira De Oliveira- Presidente; Wladimir Conceição Costa –Relator e Nilmar Gama 

Miranda –Membro. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Kátia Regina 

Soares Barata-Presidenta; Rômulo Robson Oliveira de Oliveira-Relator e Renato 

Junior do Nascimento-Membro. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA 

DESPORTO, LAZER, DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 

Marcos Jorge Siqueira dos santos-Presidente, Valmin Correa da Trindade-Relator e 

Elionae Almeida de Sousa-Membro. COMISSÃO DE  SAÚDE E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: Wladimir Conceição Costa-Presidente; Marcos Jorge Siqueira dos Santos-

Relator e Valmin Correa da Trindade-Membro e COMISSÃO DE TERRAS, 

AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO : Kátia 

Regina Soares Barata-Presidenta; Renato Junior do Nascimento-relator e Elionae 

Almeida de Sousa –Membro. O vereador Wladimir Conceição pediu que fosse enviado 

ofício ao Secretário de Infraestrutura, para que seja revisto a situação ao serviço da 

ponte da comunidade de candeuba. E que seja também tomada providências enérgicas 

relacionada a ponte da Comunidade de São Pedro. Destacando ainda a falta de limpeza 

nos bairros e na Vila Esperança que urge a necessidade com urgência do feito. O 

vereador Nilmar Gama, rogou o envio de oficio à Secretária de Educação para que 

enviasse á este Parlamentar o contrato dos transportes Escolares. Esgotada a hora 

regimental, a Presidenta em exercício encerrou á 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, em 18 de janeiro de 2019. 


