
 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO PRIMEIRO PERIODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 15 DE 

FEVEREIRO DE 2019. 

 

 

Aos quinze dias 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 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; e WLADIMIR 

CONCEIÇÃO COSTA- MDB. Ausente o Vereador VALMIN CORRÊA DA 

TRINDADE-PP. 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, foi o evangelho de Jesus Cristo, escrito por “São Marcos”, capítulo 07 

versículo de 31 A 37. Foram lidos os expedientes: OF N° 087/2019, Secretaria 

Municipal de Educação; OF N° 003/2019, Comissão Eleitoral do CMDCA, OF N° 

41/2019, Secretaria Municipal de Saúde e OF N° 1469/18-Sec/TCM, Processo N° 

26217213-00, trazendo em anexo, cópias do Acordão N° 29.928 de 19/02/2017, que trata 

da Prestação de Contas do FUNDEB da Prefeitura Municipal de Colares, no exercício 

financeiro de 2013, de responsabilidade da Sra. Eliene Cristina Mendonça dos Santos. 

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

RÔMULO ROBSON, garantiu que já haviam iniciado o levantamento do orçamento 

para os Projetos da quadra de Esportes da Localidade de Maracajó e Praça da 

Localidade de Mocajatuba, obra esta que já esteve conversando com a Presidenta (o) da 

Associação há respeito do feito. Informou que a ponte na Comunidade de São Pedro, 

estava bastante adiantada, parceria da Prefeitura Municipal de Colares, que trabalho 

este que terá um resultado satisfatório por estar sendo acompanhado por um 

Engenheiro e a tubulação iria resolver toda á problemática por muitos anos á bem de 

toda a Comunidade e pessoas que por ali trafegam. Falou ainda que esteve fazendo 

visitas as obras da Escola Municipal “Tia benta”, que com todas as dificuldades seria 

concluída, mesmo o Prefeito estar trabalhando na mesma com recursos próprios do 

Ministério do trabalho, que já se arrastava por alguns anos e somente nesta Legislatura 

havia sido sentenciado. Teceu comentários no que tange as academias ao Ar livre, 

emenda esta proveniente do Deputado Arnaldo Jordy, que devido a transição de 

Governo Estadual, a SEEL por questões documentais teve um pequeno atraso. Porém o 

único impedimento seria a instalação das mesmas porque as praças tanto da Localidade 

de Ariri quanto a de Mocajatuba, ficavam em frente as igrejas. Afiançou que iria fazer 
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um projeto das Cidades irmãs, através da Secretaria de Ciências e Tecnologias, para 

que houvesse um intercâmbio entre a Cidade de Colares e a Cidade de Colares em 

Portugal, o qual iria beneficiar alunos deste Município a participarem de Projetos em 

Portugal. Ao concluir falou que estava em busca de outros benefícios para o Município 

através do Deputado Estadual Presidente da Alepa Dr. Daniel. O Vereador Marcos 

Jorge pediu permissão para retirar-se da Sessão para tratar de problemas particulares. 

Assomando a tribuna da casa o Vereador RENATO JUNIOR, agradeceu o Prefeito e 

secretário de Licitação por terem feito a compra da ambulância, emenda esta que veio 

para o Município há pedido deste Legislador através do Deputado Beto Salame. 

Solicitou que fosse enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que através da Secretaria 

de Saúde, o meio rural fosse contemplado com  uma ambulância, com o intuito de 

beneficiar os pacientes que necessitarem de Infraestrutura para que mandasse fazer o 

reparo das ruas e travessas; e o serviço de iluminação pública nos bairros Maranhense 

e Jangolândia. Oficio ao Prefeito Municipal para que informasse este Vereador se já 

existia algum plano de governo em conjunto com engenheiros há respeito dos bairros de 

jangolandia e Maranhense que necessitam do Serviço de macrodrenagem. Mas que 

para a realização do feito, os Legisladores deveriam irem em buscas de Emendas, 

porque todos os anos os moradores dos citados bairros sofrem com os alagamentos. 

Oficio ao Secretário de Saúde para que esclarecesse o porque do Posto de Saúde da 

Localidade de Candeuba ainda não ter sido reativado. Ao finalizar disse ter protocolado 

na ANATEL a expansão da rede móvel para todo o meio rural. Da tribuna da casa o 

Vereador WLADIMIR COSTA, quis saber há respeito da emenda que viria ao 

Município para a recuperação dos ramais através do Deputado Nilson Pinto, que em 

seu ponto de vista foi tão somente uma enganação. Porém estavam esquecendo que o 

povo não era mais besta, pois ele enganou mas não com o seu voto. Até porque está 

caótica a situação dos ramais que estavam quase intrafegáveis. Sem comentar que 

existiam trechos que o secretário só mandava colocar areia ou capa de curvão e que fica 

pior ainda a situação, considerando um tremendo desrespeito com o Povo, porque 

ninguém estava vendo nada com relação aos ramais. Dessa feita não poderiam se 

desculpassem nos maquinários. Mesmo assim a Secretaria de Infraestrutura havia se 

transformado em cemitério de automóveis, pois como se não bastasse ainda existiam 

aqueles que estavam sucateados e que haviam roubado suas peças. Atribuindo a culpa 

ao secretário e Funcionários, porque se não havia cobrança não estaria havendo 

trabalho. Entendendo que o Prefeito nunca iria se espelhar na oposição para fazer 

diferente. Parabenizou o Vereador Renato Junior por trazer mais uma ambulância ao 

Município através da emenda Parlamentar. Sugerindo que uma fosse destinada ao Meio 

Rural, porque quando á necessidade de trazerem  pacientes para a UBS, existiam as 

prioridades. Até porque estava havendo uma má Administração com relação há esses 

veículos, porque todos prometem e não fazem nada. Por tanto este Edil fala dessa forma 

por não ficar no colo do Prefeito para apenas ter mérito. Demonstrou indignação ao 

falar dos bairros Jangolandia e Maranhense, porque a situação estava se 

transformando em uma novela. Pois o Secretário de Finanças e um Engenheiro foram 

fazer uma visita e nada fizeram, enquanto isso o bairro continuava no fundo. 

Entendendo que o Prefeito deveria dar a pasta de Secretário para quem tivesse 

competência e não por bandeiras políticas. Até porque a Sra. Lândira Carvalho 

Coordenadora de Limpeza tinha mais competência para assumir a Secretaria de 



Infraestrutura do que o atual Secretário, porque ela queria trabalhar e não ganhar 

status. Falou ainda que os bairros Jangolandia e Bacuri estavam praticamente no 

escuro e com isso os Evangélicos estavam com medo de saírem há noite de suas casas 

porque as autoridades estavam esquecendo que o Bairro era bom e ali moravam 

bastante eleitores. Todavia os que estavam no cais do Prefeito deveriam cobrar 

melhorias ao Município como um todo, porque o Povo precisava de melhorias urgentes. 

Pediu odo Presidente que fosse revisto a situação da gravação das Sessões da Câmara 

para conhecimento do Povo, através dos Meios de Comunicação. Passados os trabalhos 

para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, fez uso da palavra o Vereador 

ELIONAE ALMEIDA, teceu comentários concernente ao serviço que estava sendo 

realizado na ponte da Comunidade de São Pedro, obra esta de qualidade e que iria 

somar os  problemas, porque a tubulação resolveria. Afiançando que realmente seria 

isso que esperavam de uma Administração, iniciativas que resolvessem os problemas do 

Povo. Parabenizou a iniciativa do seu par Renato Junior, pela Emenda Parlamentar 

que já havia pedido ao Deputado logo nos  primeiros dias de seu mandato, verba esta 

combinada apenas para a compra da ambulância, não podendo ser destinada para 

outros fins. Dessa feita sugeriu que fosse colocada uma ambulância no meio rural. 

Porque tem observado que as ambulâncias ficam no relento. Dessa feita pediu o envio 

de oficio ao Secretário de Saúde, para que pudesse estar providenciando um espaço 

coberto através da UBS para servir de garagem aos veículos acima mencionado. 

Asseguro que no Município já deveria existir um projeto para a Secretaria de 

Infraestrutura fazer o Saneamento do Bairro Jangolandia e em todo o Município. 

Porque não seria um serviço á ser resolvido de imediato, mas que fosse providenciado, 

pois todos os invernos as casa vão no fundo e algumas pessoas estavam vendendo seus 

imóveis por consequência da falta de infraestrutura. Até porque essa situação toda seria 

algo simples de ser resolvido, mas se não desse o ponta pé inicial nunca iria acontecer. 

Oficializasse também o Secretário de saúde, para que informasse se haveria alguma 

previsão para voltarem a fazer a ultrassom, porque segundo informações estava 

faltando apenas o Serviço de Instalação e transformação da fase de energia. E enquanto 

isso, as gestantes e pacientes que precisavam faze os procedimentos não sabem mais a 

quem recorrer. Dessa feita requereu urgência para o feito por parte dos órgãos 

competentes. Ao concluir falou que o Posto de saúde da Localidade de Genipauba de 

Colares estava numa situação precária. Lamentando também a não reativação do Posto 

de saúde de Candeuba. Mediante ao exposto convidou seus pares para que na próxima 

terça-feira fossem fazer uma visita na Secretaria Municipal de Saúde e fazerem 

algumas visitas em alguns Postos de saúde deste Município. Por questão de ordem o 

Vereador Wladimir Conceição, afiançou que já tinha ido aos ESFs para averiguar a 

situação do aparelho de Raio X odontológico e ultrassom, porém o que realmente estava 

faltando era somente a transformação da energia elétrica para trifásica, tanto no ESF 

de Jangolandia quanto da orla . Ainda quis saber  se seria descaso do Município ou 

Celpa ou Secretário de Saúde, porque o povo estava sendo prejudicado com a ausência 

do Médico ginecologista e etc. considerando a situação da Saúde no Município muito 

grave. O Presidente da Casa concedeu cinco minutos de sua fala ao Sr. Daniel Lobo, 

Presidente da Liga Esportiva de Colares que da tribuna da casa pediu apoio na análise 

do Projeto de Lei que torna em utilidade Pública Municipal a Liga Esportiva. 

Destacando que necessitava de sua aprovação por nos próximos dias teriam inicio aos 



campeonatos sub dezoito, feminino e campeonato rural. Destacando que não existia a 

premiação para a realização dos mesmos. O edil Wladimir Conceição, quis saber do 

Presidente da Liga, qual teria sido  o destino dos alimentos não perecíveis arrecadado 

no campeonato Esportivo passado através da liga esportiva. E que também não estava 

olhando a liga com bons olhos por consequência do vídeo que a Sr.ª Kelly havia postado 

denegrindo a imagem dos legisladores.  Obteve como resposta que o alimento 

arrecadado tinha sido bem pouco e que foi dado a família do seu Carlinho da 

comunidade de Tauá Pará. Quanto a atividade da Sr. Kelly, isso seria questão dela. O 

edil Nilmar Gama, destacou que dentre vários episódios já presenciadas, disse que como 

filho de Colares não tinha mais confiança na Liga Esportiva por entender que estava 

avacalhada e que dinheiro Público tinha que ser esclarecido sim. E existiam projetos na 

área de Educação e Saúde que necessitavam de mais urgência na sua aprovação. O edil 

Robson Oliveira, garantiu que o referido Projeto encontrava-se tramitando e que tão 

breve dariam resposta neste particular. Os edis Edson Rebelo e Kátia Regina, disseram 

acreditarem no esporte como um bem as crianças, jovens e adultos. O Edil Elionae 

Almeida, assegurou que no decorrer dos campeonatos o Esporte movimentou muito o 

Comércio informal e o Projeto da Liga deu entrada neste Legislativo acompanhado de 

um a abaixo assinado, demonstrando o valor do Esporte no Município. Repassados os 

trabalhos para a segunda parte da ordem do dia. Esgotada a hora regimental, o 

Presidente  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 15 de fevereiro de 2019. 


