
 

ATA DA OCTOGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, REFERENTE 

AO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO, DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, REALIZADA NO 

DIA 15 DE MARÇO DE 2019. 

 

 

Aos quinze dias do mês de março 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:   ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA – PT e 

WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB. Substituto. Procedida a chamada habitual 

marcaram presença os parlamentares: NILMAR GAMA MIRANDA-PR;  RENATO 

JUNIOR DO NASCIMENTO-PP; e VALMIN CORRÊA DA TRINDADE-PP .Ausentes 

os Vereadores: KÁTIA REGINA SOARES BARATA-PSDB; MARCOS JORGE 

SIQUEIRA DOS SANTOS-PSB e 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, foi o Salmo 23. Foram lidas, discutidas, votadas e Aprovadas por 

unanimidades as Atas das: Septuagésima sétima e Septuagésima oitava, Sessões 

Ordinária . Leu-se os expedientes: OF: N° 21/2019- Vice Presidente do SINSMUC e 

OF: N° 114/201, Secretaria Municipal de Educação, trazendo em anexo as Leis 

Sancionadas pelo Executivo Municipal de N° 135,136,137,138,139,140 e 141. Na hora 

do GRANDE EXPEDIENTE,  fazendo uso da palavra o Vereador NILMAR GAMA, 

falou novamente a Presidência da Casa que pudesse estar divulgando o programa da 

Câmara através de outros meios de comunicações, até porque a Rádio Rosário FM, não 

estava mais no ar e ninguém sabia se ao certo voltaria. Solicitou do Presidente o envio 

de oficio ao Gestor Municipal, para que tomasse providencias urgentes com relação as 

reivindicações feitas pelos moradores da vila Boa Esperança, pois o prazo pedido para a 

realização dos feitos já havia se esgotado e nada foi feito. Dessa feita os moradores estão 

se organizando para tomarem medidas enérgicas através de manifestos. Sugerindo ao 

Líder de governo que pudesse estar interferindo nesse particular, porque a Vila estava 

sem Iluminação Pública. Assim como no bairro Jangolandia que o Prefeito 

apresentasse melhorias no que tange a Iluminação Pública recuperação das ruas e 

travessas; extensão da água potável aos moradores do citado bairro, pois colocaram 

apenas um ponto de Iluminação Pública em frente a casa de um único morador 

consequência de um Governo desorganizado que acha que apenas através de manifesto 

seria o caminho. Rogou o envio de oficio ao Secretário Municipal de Saúde, para que 

esclarecesse o porque dos ESFs do bairro do jangolandia e Jenipauba da Laura estarem 

sem odontólogos, até porque os profissionais da área que atendem nas demais ESFs 

somente trabalham de quinze em quinze dias e isso quando aparecem. Trouxe a tona a 

problemática da obra que estava sendo executada na orla da praia do sonrisal, porque 

além de ser irregular, ainda tomou todo espaço que restava de areia na praia. Dessa 
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feita pediu o apoio do Povo Colarence, independentemente dos visitantes, porque o Povo 

de Colares era cem por cento contra a referida obra. Solicitando também o apoio do 

Parlamento para que não acontecesse igual as outras Cidades. Da tribuna da Casa o 

Vereador RENATO JUNIOR, garantiu que a situação da Iluminação Pública era um 

fato desgastante. Porém a Prefeitura já estava fazendo o levantamento, mas a empresa 

concessionaria de energia não havia dado nenhuma resposta a cerca da situação. Dessa 

feita, pediu ao Presidente que enviasse oficio á Sra. Luciana- consultora da Celpa, para 

que estivesse tomando providencias no que tange as demandas que estavam ocorrendo 

no Município, concernente as instalações e ampliações da rede elétrica e o programa 

Luz para todos a algumas Comunidades deste Município de Colares. Oficializasse 

também o setor de Vigilância Sanitária, para que tomasse providencias severas com 

relação a Saúde alimentar, porque existiam frigoríficos que estavam tratando 

inadequadamente a forma animal. Assim como os demais estabelecimentos que 

manipulavam alimentos e também fosse providenciado a vacinação animal. Foi enviado 

oficio ao Secretário de Infraestrutura para que mandasse fazer a limpeza da 

Comunidade de Terra Amarela e bairro Maranhense e que estavam sujos. Pedidos estes 

que fosse olhado com carinho por parte do Secretário, porque na maioria das vezes 

eram atendidos. Da tribuna da Casa o Vereador VALMIN TRINDADE,  solicitou o 

envio de oficio ao Gestor Municipal para que pudesse estar mandando fazer a 

conclusão dos serviços de limpeza e Iluminação pública das ruas e travessas da 

localidade de Fazenda, que precisava estar preparada para receber deus visitantes no 

período da semana santa que já estava bem próxima. Associou-se a fala do seu par 

Nilmar Gama no que se concerne a iluminação pública, até porque nenhum Edil  estava 

acomodado, porque eram incansáveis neste particular. Assegurando que tal situação 

somente seria resolvida após ser feito o levantamento de quantos pontos de iluminação 

existiam em todo o Município. Porque todo tempo a Celpa alegava que o que era 

arrecadado pela Prefeitura Municipal não dava para cobrir as despesas do Município de 

Colares. Mediante ao exposto deveriam agir e terem resposta plausíveis através de 

respostas da empresa de energia elétrica. Deixando seu protesto em relação a Celpa, 

porque esse já havia se tornado um problema crônico. O Vereador Renato Junior, 

garantiu que já estiveram no escritório da Celpa em Santo Antônio do Tauá, pedindo 

providencias com relação a essa problemática. Mas que também deveriam cobrar do 

setor de iluminação pública, para que fizessem reparos nos pontos de iluminação que 

ficavam acesos que contavam também e quando o representante estivesse no Município 

deveriam cobrar esclarecimento neste sentido. O Vereador Valmin Trindade, 

compartilhando com seu par, pediu que fosse enviado oficio ao Gestor Municipal, que 

junto a Secretaria competente, mandasse fazer o levantamento de quantos pontos de 

iluminação pública existiam em todo o Município para uma posterior cobrança de 

providencias neste particular. Ao concluir falou que todas as indagações competia ao 

líder de Governo responder. Assomando a tribuna da Casa o Vereador  WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, comungou com a fala do seu par referente a ausência do programa da 

Câmara, porque estava sem graça e ridículo falarem sem o povo ter conhecimento, mas 

que deveria ser providenciado, para dar  esclarecimento aos Munícipes. Pediu que fosse 

enviado oficio a Secretaria de Assistência Social para que informasse  quais eram os 

dois dias de atendimento das Assistentes Sociais, porque nas sextas-feiras não havia 

atendimento. Até porque existiam casos de relatórios há serem atendidos e somente na  



segunda-feira que poderiam serem feitos. Tecendo comentários há respeito dos 

maquinários, falou que tem máquinas paradas por conta de bateria e lâmina,  coisas 

simples de serem resolvidas. No entanto as mesmas ficam no relento, quando deveriam 

ser  melhores abrigadas. Por tanto, os elefantes brancos deixados poderiam servir de 

garagem para amenizarem os problemas ao serem ativados. Enquanto isso o Prefeito só 

anda em carro blindado e as Comunidades no esquecimento. Disse ainda que a 

Coordenadora de Limpeza Publica Sra. Lândira Carvalho, era quem deveria ser a 

Secretária de Infraestrutura, porque ela sim trabalha, até porque se forem até a 

Localidade de Guajará, poderão observar que as margens do ramal estavam cheio de 

dunas de tanto rasparem, quando que deveriam colocar piçarra, ao invés de aterro que 

se transforma num verdadeiro lamaçal, sem falar que ninguém da Administração 

tomava iniciativa. Garantiu que as Secretarias de Meio Ambiente e Secretaria de 

Agricultura eram fantasmas, sendo inadmissível  porque os Secretários recebiam mais 

que os Vereadores e que deveriam juntamente com o Prefeito mostrarem serviços. Mas 

que infelizmente não o faziam porque tinham a maioria na Câmara como base e, 

porque se á posição pudesse algo já haviam feito, principalmente em relação aos 

ramais. No entanto estavam esquecendo que o Prefeito não tirava Vereador, mas 

Vereador tirava Prefeito. E quanto a este Vereador não iria baixar sua cabeça para 

ninguém, porque ninguém lhe compraria. Afiançou que constatou em loco que na 

Secretaria de Saúde existia uma cota razoável de medicamentos. No entanto não 

existiam remédios controlados.  Porém outra preocupação seria a questão da falta de 

médicos, sendo que não culpava tanto o Secretário se Saúde, porque a Administração só 

tinha dinheiro para tamanhos absurdos. Disse que o problema de eletrificação dos ESFs 

da orla e Jangolandia já haviam sido resolvidos e segundo o Secretário de Saúde, 

faltava apenas a empresa licitada para resolver o problema da instalação do aparelho de 

Raio X. Por questão de ordem o Vereador Renato Junior, pediu ao seu par Wladimir 

Conceição que tivesse mais respeito com Casa Legislativa e que não poderia coloca-la 

em cheque; e que também respeitasse os Vereadores nas suas palavras. O Presidente da 

Casa, garantiu que o respeito deveria ser absoluto e qualquer desrespeito seria 

inadmissível no Legislativo Municipal. Da tribuna da Casa o Vereador ELIONAE 

ALMEIDA, pediu um minuto de silencio em nome das oito vitimas da Escola de Suzano 

do Estado de São Paulo. Fazendo referencias que no hoje a humanidade passa por 

processo que o amor ao próximo estava sumindo, pois muitos usavam tragédias para 

fazerem Políticas e não observavam a dor da família. Assegurou que todas as sextas 

feiras eram cobradas as questões dos ramais que estavam intrafegáveis, mesmo já 

havendo vários pedidos pra que algo fosse feito no verão para não se encontrar da 

forma como estão. Situação esta que, nos governos passados através de manifestos, 

fechavam a PA 238. Problema este que entra e sai governo e nada era feito, faziam 

apenas serviços paliativos que não resolviam. Pedindo que algo fosse feito para que não 

voltasse ocorrer nos próximos anos. Pois em dias atrás o ônibus Escolar ficou atolado 

no ramal do Jenipauba da Laura e os moradores da Zona do meio estavam fazendo 

severas cobranças para que a Administração tomasse providencias imediatas para que 

os ramais se tornassem mais acessíveis. Rogou o envio de oficio ao Secretário Municipal 

de Administração, para que estivesse verificando a situação do cemitério Municipal nos 

períodos de grande fluxo, para que mantivessem o portão fechado, porque algumas 

pessoas fazem do campo sagrado seu banheiro particular. Destacou que a questão de 



Saúde já havia se tornado uma novela e até parecendo brincadeira, porque no ESF da 

orla tinha odontólogo, mas a cadeira estava quebrada. Afiançando que o Secretário 

Municipal de Saúde já havia sido convocado para o dia cinco de abril e se não 

comparecer tomaria atitudes Jurídicas Quanto aos medicamentos a situação tinha sido 

normalizada, mas que iria ver até quando. No que tange ao Projeto de Lei da Liga 

Esportiva Municipal, achou estranho somente o Parecer ter vindo somente do Jurídico e 

faltando o da Comissão de Justiça e Redação de Leis, porque legalmente o citado 

Projeto  era de iniciativa de seis Vereadores. Repassados os trabalhos para a segunda 

parte da ordem do dia, o Presidente da Casa, falou aos presentes que o Esporte era uma 

prioridade e por conta disso o citado Projeto seria colocado em votação. O Edil Nilmar 

Gama, afiançou que o Projeto deveria ser discutido para uma posterior aprovação. Logo 

após uma discussão entre os Parlamentares o Presidente suspendeu a Sessão por dez 

minutos para uma reunião com o Presidente da Liga Esportiva e demais Vereadores. 

Retomando os trabalhos o Vereador Elionae Almeida, informou aos presentes que o 

referido Projeto entraria em pauta na próxima Sessão acompanhando do respectivo 

Parecer para uma Posterior aprovação.  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 15 de março de 2019. 


