
 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO PRIMEIRO PERIODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 22 DE 

FEVEREIRO DE 2019. 

 

 

Aos vinte e dois 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; VALMIN CORRÊA DA 

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

o Presidente rogando a deus e à Virgem do Rosário, declarou aberta a presente sessão. 

A leitura bíblica realizada e interpretada pelo Vereador Rômulo Robson, foi o 

evangelho de Jesus Cristo, escrito por “São Mateus”, capítulo 16 versículo de 13 A 19. 

Foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as ATAS: septuagésima 

quinta e septuagésima sexta sessões ordinárias. Leu-se os expedientes: OF: N° 

002/2019, Comissão Eleitoral do CMBCA, OF: N° 004/2019, Presidente do Conselho 

Municipal de Educação, OF circular N° 001/2019, Câmara Municipal de Castanhal e 

OF N° 008/2019, SINSMUC. Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, assomando a 

tribuna da casa o Vereador NILMAR GAMA, sugeriu ao Presidente da casa, que 

procurasse outros meios de reproduzir o programa da Câmara através das redes sociais, 

até porque já existiam empresas prestadoras desse tipo de serviço de informações, o qual 

seria um passo muito grande de democracia. Fez comentários a respeito do conselho 

Municipal de Educação, cujo Presidente é o Diretor da Escola Sede que foi notificado 

por ineficiência no Ministério Público e que agora pedia o afastamento dos membros do 

conselho acima mencionado, esquecendo ele era proibido de ser Presidente, que olha 

apenas como acobertamento e não fiscaliza, porque era ligado a administração, 

funcionário do Estado e que trabalhava diretamente no Município. Pediu a cópia do 

documento do conselho, porque entendia que o motivo de pedirem o seu afastamento 

era por motivo de ser fiscalizador do Povo. Comentou ainda há respeito do crime 

ambiental ocorrido na praia. Porque todos os bares tinham fossas e dejetos apareceram 

com a maré alta. Por consequência da precária fiscalização. Afiançando que  não se 

direcionava aos pequenos ambulantes, porque o Bar do Sr. Oscar não ajudava em nada 

os ambulantes e sim somente prejudicava, porque no local tem festas com aparelhagem. 

Dessa feita pediu informações da Secretaria de Meio Ambiente referente aos anos de 

dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, concernente aos bares sonrisal e japonês, pois 

no local as fossas não eram recicláveis e sim em alvenaria, pois causa um grande 
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problema na contaminação da água do igarapé e prejudicava o Meio Ambiente. Ao 

conduzir fez um breve comentário concernente a gestão e quem mandava na gestão 

Municipal. Porque quando começa apertar acabam demonstrando que só funciona 

quando querem. Pois as pessoas que decidiam abrirem uma investigação limpa e 

transparente eram excluídas e as escolhas Políticas eram visíveis, esquecendo que numa 

democracia cada um vota em quem quiser. O Vereador Rômulo Robson, por questão de 

ordem, pediu agilidade nas análises dos Projetos. Na sequencia o Vereador Wladimir 

Conceição sugeriu uma sessão extraordinária para serem lidos, discutidos, votados e 

aprovados todos os Projetos que tramitavam no Legislativo Municipal. O Presidente da 

casa convocou os Parlamentares para se reunirem na sexta-feira com intuito de serem 

discutidos e posteriormente aprovados os projetos. Da tribuna da casa o Vereador 

RENATO JUNIOR, afiançou que esteve na ponta do Bacuri e pode constatar a 

periculosidade do barranco da orla que esta praticamente todo desatado e pondo em 

risco a vida de portes caírem e até mesmo casa desabarem. Mediante ao exposto, pediu a 

Mesa Diretora que enviasse oficio a Comissão da Defesa Civil no Município com cópia 

a Secretaria de Meio ambiente, para que tomassem  providências com relação aos fatos 

que estavam ocorrendo na orla do bairro bacuri. Que enviasse também oficio a 

Secretaria de Infraestrutura, para que tomasse as devidas providencias referente há um 

trecho que encontra-se  totalmente alagado na PA 238 em frente a Escola Municipal 

Tia Anastácia na Localidade de Itajurá neste município. Assim como que a referida 

Secretaria pudesse estar mandando retirar um outdoor fixado em frente a igreja matriz 

que as estruturas estão despencando e o perigo é eminente. Disse ainda que esteve 

visitando a Escola Municipal de Juçarateua e a ponte da Comunidade de São Pedro e 

pode constatar que as obras estavam fluindo á bem do município e seus Municipes. 

Assomando a tribuna da casa o Vereador MARCOS JORGE, destacou a boa 

receptividade ao visitar as obras da Escola de Juçarateua, que mesmo com o atraso 

estava em pleno andamento. Deixou seu apreço ao Sr. conhecido como índio e sua 

equipe por estar coordenando as obras da ponte de são Pedro; trabalho este de 

qualidade que irá sanar todas as dificuldades das pessoas que por ali trafegam. Rogou á 

Mesa Diretora para que enviasse oficio ao Gestor Municipal para que seja fixado nos 

prédios que foram e estão sendo reformadas as placas que deram origem aos nomes dos 

mesmos como homenagem. Ao concluir falou ter ido na  ALEPA, e na ocasião se 

reuniu com o Deputado Saques Neves, que mesmo tendo seis votos no Município já 

demonstrou interesse em ajudar em todos ao aspectos, pensando até mesmo em reunir 

com o Prefeito para estreitar relações. Ficando apenas no aguardo para uma futura 

conversa com o Deputado Zeca Marinho, que desde já deixa o seu agradecimento. 

Conclamando aos seus pares Rômulo Robson e Valmin Trindade para juntos estarem 

conversando com o Deputado Dr. Daniel, com intuito de buscarem recursos ao 

Município através do Estado do Pará. Da tribuna da casa o Vereador RÔMULO 

ROBSON, afiançou que ao fazerem as inspeções das obras que estavam ocorrendo, 

pode constatar que são serviços nunca ocorrido antes neste Município, porque o 

problema da ponte da Comunidade de São Pedro, era algo simples de ser resolvido e que 

tinha gerado muita polêmica, mas com o bom senso da nova Administração, estava uma 

ponte toda tubulada e em concreto que iria solucionar todos os problemas de quem por 

ali trafega. Assim como a Escola Municipal  da Localidade de Juçarateua que estava 

sendo reformada com uma grande estrutura, até porque desde o governo do Professor 



Ivanito Gonçalves, nada haviam feito. Pois o ex-Prefeito Diego Palheta, só havia 

deixado dividas, principalmente referente ao INSS e com  obras quase para cair, sendo 

muito vergonhoso para uma administração. Dirigiu-se ao seu par Wladimir Conceição, 

falando-lhe que era vergonhoso de sua parte estar bebendo e contemplando a maré, mas 

torcendo para as obras da praia desabarem, porque ao invés de ficar cacarejando igual 

galinha choca; não estava buscando parcerias para que o Município pudesse se 

desenvolver? Porque da há entender que fica torcendo para que dê errado. Haja vista 

que agora tem no Poder a seu favor governo Estadual e Deputados e federal, então 

estava na hora de mostrar para que tinha vindo e destravar as coisas. De posse da 

palavra o Vereador VALMIN TRINDADE, pediu ao Presidente da casa que tomasse 

providências, porque o presidente do Conselho Municipal de educação mandava tirar os 

edis Wladimir Conceição e Nilmar Gama do referido Conselho. Fazendo a indagação, 

com qual autonomia ele teria esse direito?, sendo que somente a casa Legislativa 

poderia pedir a destituição. Obteve resposta do Presidente da casa, que segundo o 

Presidente do citado Conselho, o pedido para a substituição de dois membros havia se 

dado devido a ausência dos mesmos em várias reuniões do conselho. Retomando a fala 

o Legislador assegurou que a justificativa havia lhe convencido, retirando suas palavras 

há respeito da situação. Requereu verbalmente ao Gestor municipal para que mandasse 

fazer uma mureta na tubulação do ramal da localidade de Fazenda, como medida 

protetiva para evitar certos acidentes. Direcionando a fala ao líder do governo, garantiu 

sentir-se feliz por estar atuando como tal, porque é fundamental ter o porta voz 

interagindo entre os poderes Executivo e Legislativo. Associou-se a fala do seu par 

Renato Junior no que tange ao alagamento na estrada, porém por se tratar de uma PA, 

a responsabilidade recairá ao Governo do Estado que poderá resolver o problema. Por 

questão de ordem o Vereador Rômulo Robson, disse ter conversado com o Membro do 

Conselho Municipal de Educação, assegurando que existia o estatuto que ditava os 

regulamentos e segundo eles os Vereadores estavam faltosos em cinco reuniões sem 

justificativas. Como réplica o Vereador Nilmar queixou-se do péssimo exemplo de 

pessoa que Preside o Conselho Municipal de Educação e ao Edil Robson Oliveira, que 

se atesse aos seus assuntos e não se metesse nos que não seriam de sua competência. O 

Edil Elionae Almeida, afiançou que geralmente se pedia o afastamento de algum 

membro do Conselho por ausência nas reuniões. Mediante ao exposto pediu o envio de 

oficio ai Presidente do citado Conselho que informasse quais os reais motivos pelo qual 

estava pedindo a substituição dos representantes da Câmara no Conselho e que no 

ensejo seja enviado as copias das ATAS, das reuniões e que no ensejo foi enviado as 

copias das Atas das reuniões onde os mesmos estavam ausentes. Passado os trabalhos 

para a PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA, assomando a tribuna da casa o 

Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, retrucou ao Edil Rômulo Robson, que  estava 

defendendo uma situação que fazia parte da Administração porque a obra na praia 

estava tirando toda a visão panorâmica da mesma. Mas que continuasse assim porque 

quanto mais alto eram os degraus,  maior seria a queda. Pediu que fosse enviado oficio 

ao Prefeito, para que pudesse estar agendando uma reunião com os talhistas e 

pescadores com o intuito de ser discutido o valor da compra e tabelamento do pescado 

no Mercado Municipal, porque os pescadores estavam sentindo-se prejudicados com os 

preços do pescado pago pelos talhistas. Pedindo até mesmo a interferência do líder de 

Governo e Presidente neste particular, pois o que estava ocorrendo no mercado 



Municipal era muito sério. Destacou que as mudanças de fato iriam ocorrer no 

Município, e quem fosse podre que se arrebentasse, porque o governo era do MDB. E  

quanto Ao Edil Rômulo Robson que fosse procurar sua turma, porque o que este 

Legislador prometeu iria buscar a cumprir para o bem de todos do Município. Solicitou 

da Mesa que enviasse oficio ao presidente do Conselho Municipal de Educação, para 

que retirasse o seu nome do referido conselho, Conselho este que não ouve as opiniões e 

como vereador não dependia de um diretorzinho que sabiam apenas irem para as 

Secretária de Educação, demais membros do Conselho e Administração através de 

conchavos políticos, sem deixar de falar que como  não bastasse ainda dão duzentas 

horas para uma professora que vive de licença, enquanto isso fazem perseguição 

política com sua esposa, mas que não se importa porque não iria passar fome e 

restavam apenas dois anos para terminar a gestão que hora estava no Poder Destacou a 

situação da estrada da Comunidade de Itajurá estava realmente caótico, porque o 

alagamento esta tornando o trecho intrafegável, assim como a falta de iluminação 

pública que deixa ainda mas perigosa. Dando a razão para uma moradora do local 

quando fala que são Vereadores de todo o Município .Direcionando a fala ao Vereador 

Rômulo Robson, disse-lhe que não era galinha choca e tão pouco ficava cacarejando e 

que não chamava mesmo de dois animais por respeito a Casa Legislativa.   Por questão 

de ordem o Vereador Valmin Trindade, afiançou que a taxa de iluminação pública era 

cobrada, mais os parlamentares que eram representantes do povo. Dessa feita, pediu 

que fosse enviado oficio ao prefeito para que pudesse estar fazendo um levantamento 

dos pontos de iluminação publica existentes no Município de Colares, com o intuito de 

serem sabedores o quanto é arrecadado ao mês. Porque os representantes da Celpa 

sempre falam que arrecadação não dava para cobrir as despesas do Município com 

relação a Celpa. E somente dessa forma teriam uma resposta convicente. Da tribuna da 

casa o Vereador ELIONAE ALMEIDA, disse já ter visto muita coisa, mas os últimos 

acontecimentos na casa sentia  como um desagravo ao povo, porque não seria isso que 

eles esperavam do parlamentar. Garantiu que com a saída dos cubanos, a Saúde no 

Município ficou bastante prejudicada. Até porque tem um médico atuando na UBS que 

só atende dez fichas e com isso os pacientes necessitados têm que virem de madrugada 

para tentarem conseguir o atendimento devido a grande demanda. Situação esta 

bastante preocupante, até porque este edil já solicitou através de ofícios esclarecimentos 

neste particular e não obteve respostas, principalmente no que tange as especialidades 

clínicas de ginecologia e pediatria. Problemática esta que necessita ser resolvida porque 

era inadmissível o que estava ocorrendo na sede e meio rural. Tecendo comentários há 

respeito da iluminação pública, assegurou que no ano de dois mil e sete, esteve na Celpa 

e lá um dos pontos levantados seria que a arrecadação da taxa não era o suficiente, 

mediante a tabela apresentada pelo órgão, porque segundo eles, o consumo era maior 

que o arrecadado, ou seja; os consumidores pagam mas não era maior arrecadado, ou 

seja; os consumidores pagam mas não era suficiente. Mediante ao exposto, pediu que 

fosse enviado ao setor de tributos oficio para que informasse o valor da  arrecadação da 

iluminação pública e o valor repassado para a Celpa. Falou ainda que ao citar a obra 

da escola Municipal da Localidade de Juçarateua que estava parada, tão logo obteve 

resposta que a mesma estava em pleno andamento. Assim como também visitou a obra 

da ponte da Comunidade de São Pedro que já estava concluída, cobrança esta do povo 

aos parlamentares que foram unanimes em acatarem e pelo compromisso com os 



mesmos lutarem para a realização do feito o Edil Wladimir Conceição, solicitou a Mesa  

Diretora que estivesse dando continuidade as Sessões Itinerantes, e que fosse 

recomeçada pela localidade de Guajará que no ano passado ficou em aberto. 

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

havendo matéria sobre a Mesa, o Presidente  encerrou á 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 15 de fevereiro de 2019. 


