
 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA SESSÃO 
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Aos vinte e oito 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 da vereadora,  KÁTIA REGINA 

SOARES BARATA-PSDB; secretariado pelos edis:   ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA 

– PT e RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB. Procedida a chamada 

habitual marcaram presença os parlamentares: MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS 

SANTOS – PSB; NILMAR GAMA MIRANDA – PR; RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO-PP; 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 e interpretada pelos Edis Elionae Almeida de Sousa Wladimir 

Conceição costa, foi o evangelho de Jesus Cristo, escrito por “São Marcos”, capítulo 09 

versículo de 41 A 50. Foram lidos os expedientes: OF: N° 027/2019, Poder Executivo; 

OF N° 008/2019, Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural; Programação do Carnaval; OF N° 079/2019, Coordenadora do 

Conselho Tutelar e Comunicado da Sra. Eliene Cristina Mendonça dos santos. Na 

HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, assomando a tribuna da Casa o Vereador 

MARCOS JORGE SIQUEIRA, Felicitou-se com a Coordenação da Escola Municipal 

Lindalva dos Santos, da Localidade de Maracajó, pelo brilhante baile de carnaval 

infantil, momento este de  muita alegria e felicidade para todos os envolvidos nesse feito. 

Agradeceu o Sr. João Alberto. Secretário de Cultura e Sr. Fábio Oliveira- Secretário de 

Finanças pelo convite de estar participando da gravação do programa É do Pará da TV 

Liberal, tocando seu cavaquinho, deixando seu apreço pela receptividade, por mostrar 

as belezas da Cidade e a previa do carnaval Colarence. Rogando á todos um carnaval de 

harmonia e paz. Falou a todos que o problema do ESF da Localidade de Maracajó 

havia sido resolvido. Agradecendo o Prefeito e Secretário de saúde por terem atendido o 

seu pedido. Da tribuna da Casa o Vereador NILMAR GAMA, garantiu que a gravação 

do programa do Legislativo seria um atraso muito grande na Democracia, até porque 

nada ainda havia sido feito para ser transmitido, pois era o único meio do povo ser 

sabedor da atuação dos Legisladores, até porque não seria somente o interesse do Povo, 

mas informar sobre gestão, e no momento os edis estavam falando para as paredes, 

porque a rádio Rosário estava fechada. Quis saber do presidente qual seria o seu 

posicionamento neste particular, porque o povo deveria saber que o Poder era 

fiscalizador, Legislador e julgador e não executores. Até porque a falta de não no 

mínimo interesse em mostrar trabalho é consequência de uma má gestão. Mas que 
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infelizmente cada uma tinha sua opinião ou achando-se imune a qualquer coisa porque 

tudo que ocorreu nos últimos dois anos não haviam servido de exemplo, porque o Poder 

deixa cego e pra quem não tinha o dom de ouvir, achando que no Poder pode agir 

transparente. Até porque está iniciando uma obra sem licitação, ou informando o 

quanto gastou e esse gasto tão simples que por falta de humildade leva a pessoa a 

interpretar e passar rasteira só porque tinha autonomia para gestar a Casa. Esquecendo 

que tudo dependia da maioria que era soberana para tudo que houvesse. Todavia a 

liberação total com gastos pessoais, liberar tudo o que houver e isso seria o atraso, 

vendo que não seria transparente. Falou ainda não ser sabedor como funciona a gestão, 

mas já havia o cronograma, sem ao menos esclarecerem qual a empresa prestadora do 

serviço tinha ganhado a licitação. Sendo que neste terceiro ano a programação do 

carnaval chagava novamente com atraso no legislativo e isso se tornou desgastante, 

sendo que isso tudo se tornava difícil porque todos eram sabedores que quem mandava 

era o filho do Prefeito, porque os demais Secretários não tinha autonomia para 

tomarem decisões. E como não bastasse, não conversava com os Vereadores e nem 

informava para debaterem o que seria gasto com o orçamento e tudo tem por 

consequência uma péssima gestão, por não ter escrúpulos para lidar com sua própria 

vida, imaginando com milhares de pessoas. Pediu ao Parlamento união para o bem do 

Município, pois seria o mínimo da cada um. Assomando a tribuna da Casa o Vereador 

RENATO JUNIOR, solicitou o envio de oficio ao Gestor Municipal com cópia a 

Secretária de Educação para que fosse viabilizado transporte Escolar aos alunos dos 

bairros Bacuri, Jangolandia e Maranhense, pois as crianças estavam sofrendo várias 

dificuldades para assistirem aula, principalmente no horário de chuva, que os seus 

materiais de escola acabando todas molhadas. Todavia o cronograma de horários 

através da referida Secretaria iria contribuir com o alunado que em sua  maioria eram 

crianças. Fosse oficializado também o gerente da CONAM para que mandasse fixar a 

placa com os horários da travessia da balsa no sentido continente ilha. Assim como 

fosse oficializado o Prefeito com cópia ao Secretário de Administração para que 

estivesse sendo aberto ao Público do portal de entrada da Cidade no  porto da balsa, 

porque os visitantes e passageiros ficam em uma situação difícil e constrangedora ao 

procurarem por um banheiro no local trouxe o problema das escolas Estaduais que 

foram fechadas e as Localidades precisavam de uma resposta, tal como a Comunidade 

de Candeuba, que precisava do prédio da Escola do Estado para servir a Escola de 

Música “Abelardo Pereira”. Sugerindo aos seus pares que pudessem estar agendando 

uma reunião com a Secretária de educação do Estado para que olhasse com carinho 

essa situação e as Escolas fossem reaproveitadas para outros fins. Da tribuna da Casa o 

Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, afiançou que já havia pedido a recuperação da 

orla da Cidade que estava toda esburacada. Todavia com a vinda do programa “É do 

Pará” que veio fazer as filmagens das coisas boas, deveriam ter preparado a Cidade, 

porque os ramais estão intrafegáveis e ficando trágicos e bairro do Jangolandia no 

fundo. Dessa feita os moradores queriam fechar a PA e este Legislador sugeriu que 

viessem para dentro da Prefeitura, porque já haviam esperado demais, culpando 

também os Vereadores por estarem de braços cruzados. Assim como o dinheiro que não 

circula no Município por falta de uma agencia bancária. Disse ter ido averiguar a 

situação da mudança da fase da energia das ESFs da orla e jangolandia que havia visto 

que já haviam feito o serviço e para sua surpresa no local ninguém sabia que já estava 



normalizando. Consequência da falta de organização por que na UBS não tinham feito 

nada, e como não bastasse a falta de médicos, ultrassonografia, segunda-feira seria o 

ultimo dia de atendimento da enfermeira no ESF da orla, caracterizando o quanto a 

saúde estava caótica no Município e o descaso por conta da Administração Pública 

Municipal que não respeita ninguém. Até porque ao ser convocada a secretária de 

Educação compareceu na Casa, quanto o Secretário de Licitação ao fazer vista grossa a 

convocação apenas mandou um CD copiado com apenas o que constava no portal da 

transparência da Prefeitura. Mediante ao exposto pediu a Mesa Diretora que enviasse 

oficio ao Ministério Público, solicitando de imediato o afastamento do secretário 

Municipal de Licitação pelo descumprimento a Convocação deste parlamentar de 

acordo com as leis vigentes no Município. Oficializasse também o Executivo Municipal 

com copia ao secretário Municipal de Agricultura, para que tomasse providencias no 

que tange a falta de higiene no Mercado Municipal, falta de responsabilidade do fiscal, 

banheiro totalmente sujos e nas redes sociais a administração estava perfeita. 

Parabenizou a Escola Balãozinho vermelho pela simplicidade na apresentação do 

carnaval infantil. Rogando a nova Diretora que pudesse estar valorizando os 

professores, funcionários e alunos, porque a administração atual só visava perseguição 

política e o povo continuava cobrando providencias dos Vereadores. Pediu providencias 

urgente a quem de direito concernente a orla do bairro bacuri que estava desabando. 

Comentou há respeito do serviço que estava fazendo nesse período de inverno. 

Comentando que nesta administração os ramais estavam mais pior que dos outros anos 

que faziam um trabalho preventivo para amenizar o problemas. E como Vereador 

sentia-se envergonhado porque é do Povo e os mesmos cobram e não sabe dar 

explicações do descaso no Município em todos os sentidos. Passados os trabalhos para 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA, da tribuna da Casa o Vereador RÔMULO 

ROBSON, pediu apoio dos seus pares no que tange há cobrança já feita na Casa com 

relação a empresa de transporte de passageiros Monte Hebron, por não estar prestando 

serviço de qualidade aos passageiros, não ter um local exato para venda de passagens e 

embarque e desembarque. Assim como a incompatibilidade de horário no Porto da 

balsa. Garantindo que como já haviam enviado oficio á referida empresa e não e não 

obtiverem resposta. Rogou o envio de oficio assinado por todos os Parlamentares para a 

ARCOM e Ministério Público para que fosse tomada as devidas providencias enérgicas 

para melhorias no transporte Público aos passageiros visitantes e moradores da ilha e 

adjacências. Afiançou que o Município não disponha de recursos para a revitalização 

da orla do bairro do bairro bacuri, porém em outro ano quando o atual Governador era 

Ministério da reintegração, e uma reunião na sede da FAMEP entre preferidas e 

Presidentes de Câmaras, foi pedido pelo Ministério um projeto de criação da Comissão 

da Defesa Civil e alimentar o sistema em janeiro de dois mil e dezoito, o que foi feito, 

mas restam apenas as promessas. Porém o ex-Ministro agora é Governador e precisava 

cumprir o que foi prometido, porque o bairro está precisando de uma recuperação com 

urgência e nada ainda havia sido feito. Sugerindo a bancada da situação ao governo do 

Estado que pudesse estar cobrando tal promessa. Informou ao aos presentes da 

inauguração da Escola Iracema Rodrigues ambas da Comunidade de São Pedro. 

Destacando que seria mais uma escola entregue com serviço de qualidade para o bem de 

ensino público. Direcionando a fala aos edis Nilmar Gama e WLADIMIR Conceição 

haviam vindo de uma administração passada que nada tinha sido feito. Argumentando 



quem na sua gestão como Presidente a Câmara Municipal havia sofrido uma 

revitalização em seus prédios, porque anteriormente parecia a casa do terror. Assim 

como as documentações que foram todas digitalizadas.  Porque estavam jogadas no 

chão e alimentado o portal da transparência. Porém não pode mais dar continuidade em 

dois mil e dezoito por tudo se tornar difícil pelas pardas do repasse anual ao Legislativo 

para ser mantido houveram  muitas baixas em todas as finanças. Feitos estes que o pai 

do Vereador Nilmar Gama deveria ter realizado, porque Presidente não deveria olhar 

nos outros e parar deveria dar prosseguimentos nas ações. Assim como o Vereador 

Edson Rebelo que deveria também fazer o seu trabalho para o crescimento do 

Legislativo Municipal. Por questão de ordem o Vereador Wladimir Conceição, afiançou 

que na gestão passada em pouco tempo que fez parte não trabalhou com recursos. No 

entanto os Presidentes de Câmara e Prefeito trabalhavam com recursos. No entanto o 

Vereador acima mencionado não tinha moral para falar deste Edil, por tanto que não 

apedrejasse, porque em termo de organização não poderia falar nada. Quanto ao 

Prefeito quando assumiu encontrou empenhos, mas que deveria aproveitar a mamata 

que estava para acabar. Na sequencia o Vereador Nilmar gama, afiançou não entender 

o porque do Vereador sempre citar o seu pai, até porque não tinha moral para falar, 

mas que primeiro se baseasse nos fatos para depois falar. Pois o cunhado do Edil havia 

recebido cinco mil reais para fazer um serviço como ajudante de pedreiro e o ex-vigia 

ficou de receber o seu benefício por ter quebrado a perna, tão somente pela falta de 

pagamento perante ao INSS. Pedindo-lhe que não usasse o seu nome e nem o olhasse 

com deboche, porque tinha sido o pior Presidente que havia passado pela Câmara. 

Pedindo que esquecesse o seu pai porque não usava o nome do seu, pois a sede de Poder 

iria continuar. De posse da palavra o Vereador Elionae Almeida, comentou que o 

carnaval tinha iniciado, porém o maior problema seriam os banheiros químicos, 

responsabilidade esta do Secretário Municipal de Cultura e que deveria tomar as 

devidas providencias. Mediante ao exposto pediu que fosse enviado oficio neste 

particular. Destacou que pode ler no liberal online que no Município de Colares não 

haviam mais vagas nas pousadas r hotéis, sinal de propagação no roteiro turístico  e que 

traria  benefícios ao comércio através dos turistas. Garantiu que os ramais estavam 

quase intrafegáveis e de péssima qualidade de trafegabilidade, porque nesses dois anos 

nada havia sido feito. Comentando ainda que até a presente data não tinha vindo 

recursos, mas que a administração não poderia esperar pelo mesmo. Até porque na 

gestão passada houveram protestos. Sendo uma constante de entrar e sair governo e 

nada é feito. Entendendo que cada um tinha sua maneira de pensar e cobrar, mas o 

Povo também deveria fazer suas cobranças.  Sugeriu que fosse feito um documento e 

assinado pelos edis com provas das redes sociais e ser enviado ao Ministério Público 

para serem tomadas as devidas providencias com relação aos proprietários dos 

transportes Públicos neste Município, por não responderem os questionamentos dos 

vereadores. Principalmente a empresa Monte Hebron, empresa de transporte público 

que foi convocado o seu proprietário e não compareceu todavia a Câmara aprovou o 

requerimento para que seja ativado o termina rodoviário para retirarem o bilhete de 

passagens nos box. Convidasse também o proprietário das vans que estavam em 

condições precárias para que desse esclarecimento neste particular. Solicitou ainda que 

fosse enviado oficio ao Secretário de Administração, para que informasse quem seriam 

os Membros da Comissão da defesa Civil e qual providências estavam sendo tomadas 



com relação aos desmoronamentos que estavam ocorrendo no bairro do Bacuri e no 

Município de um modo geral. Pediu também a Convocação do Secretário de Saúde de 

acordo com as Leis Vigentes no Município, para que pudesse vir neste Poder dar 

esclarecimento concernente a falta de medicamentos e médicos em especial o 

Ginecologista e Pediatria. A Presidenta em exercício convidou o Presidente da Casa já 

presente na sessão para assumir sua cadeira de destaque na Mesa diretora. Fazendo uso 

da palavra a Vereadora KÁTIA REGINA, associou-se a fala do seu par com relação aos 

banheiros químicos neste período do carnaval, pois o fluxo de lixo deixado pelos 

mesmos, que em seu ponto de vista deveria haver conscientização do povo e 

comerciantes de modo geral. Conclamou ao Secretário de Infraestrutura e Secretária de 

Meio Ambiente, para averiguarem a questão das ossadas que estavam jogando na 

estrada do lixão, haja vista que ao serem despejadas de forma aleatória acabavam 

prejudicando os pneus  do carro coletor de lixos. Reforçou o convite para as 

inaugurações acima mencionadas, falando que seria um prazer estar participando dos 

eventos, porque era isso que o povo queria, a presença da Câmara nas Comunidades 

para fazer parte do desenvolvimento do Município e resgatar sua história através de 

seus  fundadores e executores para que no futuro todos tivessem uma história para 

contar. Garantiu que a questão do turismo era um potencial muito grande, mas que 

precisava ser analisado uma forma de haver melhorias para o emprego e renda aos 

filhos do Município. Até porque existiam muitas Leis sancionadas na gestão João de 

Deus da Silva Bastos- ex-Prefeito Municipal, que necessitam de serem resgatadas e 

reforçadas ainda mais através das Secretárias Municipais. Pediu que fosse reiterado 

oficio ao Secretário de Saúde com cópia ao Secretário de obras para que estivessem 

resolvendo os problemas das gestões no telhado do posto de saúde da Localidade de 

Ariri. Associou-se a Convocação ao Secretário de Saúde por parte do Vereador Elionae 

Almeida. Ao finalizar falou que a parte positiva seria o interesse do Prefeito nem sanar 

os problemas, mas estava havendo a falta de interesse do secretário, porque todos 

queriam amenizar em prol do município e seus Munícipes. Deseja um feliz carnaval há 

todos, com paz, moderação e muita conscientização por parte dos jovens e que a  

segurança fosse reforçada nesse período. O Presidente da Casa, compartilhou com a 

fala da Vereadora Kátia Regina, porque o Secretário de saúde estava deixando a 

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

foram submetidos, leitura, discussão e votação os seguintes Pareceres ambos da 

Comissão de Justiça e Redação de Leis: Parecer N° 001/2019, sobre o Projeto de Lei N° 

008/2017 de autoria do Gestor Municipal, que dispõe sobreo Projeto que institui 

Feriados Municipais no Município de Colares e dá outras providencias. Aprovado por 

unanimidades de votos ; Parecer N° 002/2019, sobre o Projeto de Lei N° 009/2018, que 

autoriza o Poder Executivo a realizar campanhas com sorteios de prêmios, como meio 

de incrementar a arrecadação dos tributos (IPTU) e taxas (ÁGUA), de competência do 

Município, e dá outras providencias. Aprovado com 06 (seis) votos SIM e 02 

(DUAS)abstenções; abstenções; Parecer N° 003/2019, sobre o Projeto de Lei N° 

002/2018, de autoria do Vereador Rômulo Robson, que dispõe sobre a Nomeação 

conjunto Boa Esperança e dá outras providencias; aprovado por unanimidades de 

votos. Parecer N° 004/2019, sobre o Projeto de Lei N° 001/2018, de autoria do Vereador 

Nilmar gama Miranda, que Regulamenta os artigos 6° a 9° da Constituição do Estado 

do Pará, e dá outras providencias. Esgotada a hora regimental , 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 28 de fevereiro de 2019. 


