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Ao Primeiro  dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, neste Município 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-PSDB e 

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

presença os parlamentares: MARCOS JORGE SIQUEIRA DOA SANTOS-PSB 

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

VALMIN CORRÊA DA TRINDADE-PP e WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB 

.Ausente o Vereador RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB, que 

justificou sua ausência. Constando haver quórum, o Presidente rogando a deus e à 

Virgem do Rosário, declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pelo 

Segundo Secretário e interpretada pelo Vereador Wladimir Conceição, foi o Evangelho 

de Jesus Cristo escrito por São Marcos, capítulo 04, versículo de 26 à 34. Foram lidas, 

discutida votada e aprovada por unanimidade as ATAS: Sexagésima nona; 

Septuagésima, Septuagésima Primeira, Sessão Solene da Câmara Municipal em 

homenagem a Nossa Sra. do Rosário ;Septuagésima segunda sessão; sessão solene de 

Encerramento dos trabalhos Legislativos; ata do Termo de Posse da nova Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Colares e Sessão solene de Abertura dos trabalhos legislativos. 

Leu-se os expedientes: Comunicado da Presidenta do Partido Socialista Brasileiro, 

indicando o Vereador Marcos Jorge Siqueira dos Santos. Líder de bancada do referido 

partido, OF: N° 006/2019, Procurador Geral do Município; OF N° 032/2019 

Coordenadora do Conselho Tutelar; OF N° 063/2019, Secretaria Municipal de 

Administração e OF N° 2493/2019- trazendo em anexo a Moção N° 594/2018, de 

autoria do Deputado Junior Ferrari. Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, 

assomando a tribuna da casa, o Vereador VALMIN TRINDADE, quis saber resposta 

referente aos ofícios enviados na Primeira Sessão ordinária. Pediu aos seus pares como 

representantes do Município para que pudesse estar tomando providência com relação 

aos usuários da casa lotérica, porque, seria inadmissível que as pessoas que ali buscam 

por atendimento, principalmente senhoras com crianças no colo, pegando chuva, 

situação esta que precisava urgentemente ser resolvida. Dessa feita, pediu o envio de 

oficio ao Proprietário do Centro Lotérico para que viesse neste poder Legislativo prestar 

esclarecimento há respeito de tal situação, para que não houvesse injustiças e que 

também apresentasse soluções ao problema que estava bastante crítico. Em aparte o 

Vereador Wladimir Conceição, associou-se a fala de seu par, assegurando que essa 

problemática era persistente em todos os correspondentes bancários. Retomando a fala, 

o Vereador Valmin Trindade, garantiu que tal massacre deveria ser resolvido para que 
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não se tornasse crônico no Município, por não ser justo uma pessoa idosa, uma mãe 

com criança no colo e outras ficarem no relento, o que de fato este legislador não 

aceitava o que esta ocorrendo no Centro lotérico. Como defensor das sessões 

Itinerantes, lembrou o Presidente da Casa, que as mesmas deveriam ter início, por ser a 

oportunidade do Parlamento ver em loco as necessidades das Comunidades e como 

Vereador queria fazer a sua participação e posteriormente  deixando para o Executivo 

fazer sua parte em prol aos Munícipes. Comungou com o repúdio do Deputado Junior 

Ferrari, referente o que estava ocorrendo em todo Estado do Pará por consequência da 

Celpa. Por questão de ordem o Vereador Wladimir Conceição, concordou com o retorno 

das Sessões Itinerantes, sugerindo que tivesse como inicio pela Localidade de Guajará, 

porque o povo continua no aguardo. O Presidente da casa, falou ser muito triste o que 

ocorre no Centro lotérico, concordando que o proprietário deveria de fato vir neste 

poder dar esclarecimentos há respeito da situação.  Da tribuna da casa o vereador 

NILMAR GAMA,  afiançou que as Sessões Itinerantes eram mais importantes , teceu 

comentários no tocante ao cheque moradia, falou que um deficiente físico que precisava 

da segunda etapa para concluir sua casa adaptada na COHAB, lá foi informado que os 

mesmos já encontravam-se há tempo na secretaria de Ação  social. Por tanto, se tal 

episódio fosse verdadeiro, seria algo muito grave e que precisa ser visto, para ser 

resolvido. Comentou ainda há respeito de um cadeirante que estava comprando gases 

para fazer curativos. Destacando que ninguém era rôbo e todas tinham consciência, ou 

será que o Secretário ainda não havia percebido que estava fazendo um mal enorme a 

Sociedade, porque a situação da Saúde estava caótica, porque nem o mínimo de 

medicamentos existia mais. Até mesmo na UBS não existia quase nada sem comentar a 

situação dos ESFs, que estava no zero.  E como não bastasse o médico com muita boa 

vontade de trabalhar e prestar um serviço humanitário e que leva uma quantidade 

irrisória de medicamentos. Afiançando que essas pessoas que administram o Município, 

eram tão presas ao seu modo de pensar, que impediam o modo profissional de uma 

administração pública de trabalhar por estar muito longe de ser pública até porque as 

pessoas tinham ânsia. Pelo poder e não pensavam em ninguém esquecendo que nessa 

vida eram menos mortais afiançando que falava todas essas coisas, porque pode ver na 

ultima eleição na casa de leis a ânsia pelo poder e que também os obcessores  não 

aceitavam criticas e esqueciam que povo e poder vinham de Deus  umas que 

infelizmente pessoas intolerantes não aceitavam garantindo que tinham sim secretários 

capazes, mas que eram administrados por incompetente Secretário de Finanças, que 

queria gestar tudo e seria também capaz de tudo por um voto. Ao finalizar disse que a 

câmara deveria ser um exemplo de pensamentos próprios, por carregar os desafios com 

responsabilidade. Ainda quis saber o porque do recurso para a casa oficial do Prefeito 

não ter sido remanejada para outra Secretaria no orçamento dois mil e dezenove? Da 

tribuna da casa o Vereador RENATO JUNIOR, teceu comentários há respeito dos 

ataques dos piratas e invasores dos rios as proximidades da Cidade, que estão os filhos 

do Município de fazerem a caça aos mariscos. Mediante ao exposto, pediu a Presidência 

da casa o envio de oficio a Delegacia fluvial, para que possa estar fazendo rondas 

rotineiras em toda a ilha de Colares, porque os ataques estavam sendo constantes e os 

pescadores além de sofrerem humilhações, ao terem seus objetos roubados, os prejuízos 

são irreparáveis. Oficializasse também o Secretário de agricultura, para que estivasse 

viabilizando as barracas aos agricultores ou até mesmo estivesse reativando a antiga 



feira dos agricultores para que os agricultores pudessem estar vendendo os seus 

produtos. Que informasse ainda se já existia o cronograma das barracas para serem 

confeccionadas. Assomando a tribuna da casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, 

associou-se a fala de seu par acima mencionado com relação aos invasores, disse já ter 

pedido um barco para a secretaria de Meio Ambiente, para que houvesse uma 

fiscalização desde a ponta seca até a área em toda a sua extensão neste município, 

porque as irregularidades persistiam e tudo que ocorre de contrário ao Município, 

recaem nas costas dos Legisladores. Dessa feita ainda questiona e se revolta por ser 

sabedor que um secretário recebe mais que um Vereador. Pediu que enviasse oficio ao 

Prefeito Municipal, para que mandasse fazer em caráter de urgência a reforma do 

calçadão da orla da praia que estava toda danificada, principalmente desde o Mercado 

Municipal. Assim como que fosse instalada uma extensão de energia elétrica com uma 

tomada na área do bambuzal para ser utilizada pelos pescadores na reforma de seus 

barcos ou canoas. Também fosse oficializado no sentido que o Prefeito pudesse estar 

averiguando a obra de uma suposta pracinha no inicio da Rua Capitão Uyrangê 

Hollanda esquina com a Rua da República, porque a mesma teve o inicio mas não foi 

concluída. Lançou elogios á Secretaria de Saúde por estar fazendo o Projeto de doação 

de leite para as famílias carentes. No entanto o feito estava esbarrando no secretário de 

Finanças que mandou dar somente duas latas ao invés de cinco ao mês, o que seria o 

certo. Comentou da falta de iluminação Pública no bairro jangolandia, assim como os 

demais bairros que precisam também de uma boa atenção. Ao finalizar falou que entra 

prefeito e sai Prefeito e só fazem o mesmo serviço de raspagem, quanto a boleagem para 

uma melhor escoação da água nos ramais nada, por conta disso acaba piorando a 

situação das poças d’água. Passados os trabalhos para a PRIMEIRA PARTE DA 

ORDEM DO DIA, fez uso da palavra o Vereador  ELIONAE ALMEIDA,  teceu 

comentários  com relação a saúde Municipal, porque com a ida dos médicos cubanos, 

houve uma repercussão  maior em todo Município, pois estava fazendo muita falta para 

a população. Mediante ao exposto solicitou que fosse enviado oficio ao secretário 

municipal de Saúde, para informar quais providências estavam sendo tomadas para 

suprir a falta de médicos, assim como os especialistas de pediatria e Ginecologia que são 

de suma importância para o Município. Pediu que fosse ratificado o oficio á Presidenta 

do conselho Municipal de Saúde, para que enviasse á este Parlamentar o Parecer das 

Contas da Saúde do ano de dois mil e dezessete. Comentou ainda há respeito do 

Servidor Márcio Aragão, que de entrada nesta casa em um requerimento solicitando 

uma licença para interesses particulares, licença esta sem vencimento. Rogando a mesa 

Diretora que acatasse tal pedido e a licença fosse concedida. O Presidente da Casa, em 

resposta ao seu par, disse-lhe que não tinha como intuito prejudicar ninguém, porque 

estava para ajudar quem quer que fosse e que junto com o setor jurídico da casa, iria 

fazer o certo com relação ao funcionário Márcio Aragão. De posse da palavra a 

Vereadora KÁTIA REGINA, pediu apoio aos Vereadores ao Senhor Moisés, que estava 

fazendo um belo serviço de arborização na praça da localidade de Ariri e que pretendia 

expandir para outras localidades. Solicitou o envio de oficio á Secretaria de Educação 

para que pudesse estar viabilizando a construção de um muro na Escola Municipal de 

Ariri, pois há pedido da coordenadora, estava sendo sensível ao feito, porque os alunos 

que ainda eram crianças teriam uma melhor segurança. Assegurou ter tido o 

conhecimento que á secretaria de Infraestrutura estava fazendo limpeza nos cemitérios 



da zona rural, mediante ao ocorrido pediu que o cemitério da Localidade de Ariri fosse 

incluído nessa ação.  Associou-se a fala do Vereador Valmin Trindade, referente a 

situação do Centro lotérico, pois concordava com a vinda do proprietário neste Poder, 

porque todas podem observar que no local estava ocorrendo a violação de valores, 

porque estava envolvendo idosos, senhoras com crianças no colo e outros. Solicitou que 

fosse enviado ofício ao Secretário de Saúde, para que mandasse construir um posto de 

saúde na localidade de Fazenda. Oficializasse também o secretário de Agricultura para 

que estivesse fazendo uma triagem de quais seriam as comunidades que estavam 

precisando do trator arado, para executar os serviços dos produtores rurais. Repassados 

os trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, o edil Nilmar Gama, 

quis saber através de oficio ao Gestor Municipal, se há alguma previsão para ser 

reformado o piso do Ginásio de esporte Maesão? O Vereador Wladimir Conceição, 

solicitou que fosse enviado oficio ao Secretário Municipal de saúde, par que pudesse 

estar analisando a questão do repasse do TFD aos pacientes, pois na maioria das vezes 

ao fazerem as viagens o dinheiro não está na conta. Oficio a Secretaria de Ação Social, 

para que averiguasse no Município a situação das pessoas que sofrem de transtornos 

mentais, porque urge a necessidade das famílias serem informadas, para que houvesse o 

acompanhamento, para que ninguém saísse prejudicado. O Vereador Marcos Jorge, 

assegurou que a partir dessa data ninguém mais teria autorizado para o manuseio da 

extração do palmito em toda área deste Município. O edil Elionae Almeida, afiançou 

que á questão do lixão e a extração do palmito eram casos antigos, sendo que o maior 

problema seria a falta de fiscalização que é um grande problema que ocorre em todo o 

município. Sendo de parecer que houvesse uma força tarefa através de órgãos Estaduais 

(SEMA e IBAMA) e Secretaria de Meio Ambiente, que já foram provocadas e não 

deram nenhuma resposta. Mesmo assim sugere que houvesse um movimento Politico 

para que tais ações viessem ao Município. O Vereador Nilmar Gama, pediu que fosse 

oficializado o tribunal de Justiça do Estado e Defensoria Pública Estadual, Para que 

fosse nomeado um Defensor Público para o Município de Colares, assinado por todos 

os Vereadores. Oficializasse também o Secretário Municipal de Saúde, para que 

informasse pra qual o motivo dos pacientes do TFD, estarem sendo transportados em 

uma Kombi sem as condições de transporta-los ?. Nada mais para ser tratado o 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando os edis para a próxima.  E para 

constar eu, ______________________________________, Primeira Secretária 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 01 de fevereiro de 2019. 


