
 

ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
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COLARES, REFERENTE AO PRIMEIRO PERIODO 
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Aos vinte e dois 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 da vereadora, KÁTIA REGINA 

SOARES BARATA-PSDB; substituta,  secretariado pelos edis:   ELIONAE ALMEIDA 

DE SOUSA – PT e RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PP. Substituto. Procedida a 

chamada habitual marcaram presença os parlamentares:  MARCOS JORGE 

SIQUEIRA DOS SANTOS-PSB ; NILMAR GAMA MIRANDA-PR; RÔMULO 

ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB  ; e WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-

MDB .Ausentes os Vereadores: EDSON VIEIRA REBELO-PSB,  que justificou sua 

ausência apresentando atestado médico e 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 

substituto foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 21, 

versículo de 33 À  46. Foram lidas, discutidas, votadas e Aprovadas por unanimidades 

as Atas das: Septuagésima nona sessão ordinária e sessão solene em homenagem ao 

Dia Internacional da Mulher . Leu-se os expedientes: OF. ZE N° 15/2019-TER / PRE / 

08° ZE; Tribunal Regional Eleitoral, OF  N° 010/2019- Secretario de Agricultura e OF 

N° 024/2019, Procurador Geral do Município. Na HORA DO GRANDE 

EXPEDIENTE, assomou a tribuna da Casa o Vereador  NILMAR GAMA, garantiu que 

quando decidiu votar no atual Presidente da Casa, seria tão somente por não ter opção 

porque existia uma duvida se seria ou não certo, fato este que estava constando que não 

estava dando certo pois tudo estava respingando aos Vereadores e Funcionários, que 

não tinham como decidirem. Porem o Presidente persistia ausente nas sessões e podia 

ver também as coisas absurdas acontecendo. Principalmente a falta de transparência, se 

igualando as duas primeiras administrações legislativas que se perderam por falta de 

transparência. Podendo considera-lo como o pior Presidente do Legislativo municipal. 

Dessa feita, pediu ao Presidente da Casa que num prazo de quinze dias apresentasse os 

contratos de Funcionários e outros, porque poderá vir há ser notificado pelo TCM, que 

o enviasse através de oficio. Até porque durante esses dois anos de mandato e já tinha 

ido duas vezes ao Tribunal de Contas do Município pedir informações acerca do 

Legislativo. Sendo lamentável era que poderiam fazer as Prestações cabíveis até noventa 

dias como objeto de informações, porque a transparência na prestação de contas era 

imprencidivel. Por tanto no hoje estava ocorrendo, cabível até de uma CPI para 

investigar as veracidades dos fatos. Mediante ao exposto, pediu o envio de oficio ao 

Assessor Jurídico da Casa para que fizesse um Requerimento para ser aberta uma 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ______________ de 2019. 

 

___________________________________ 

Presidente  



Comissão de Investigação com intuito de ser investigada as contas do Presidente da 

Casa. Em aparte o Vereador Marcos Jorge, pediu envio de oficio com base nos Artigo 

57, da Lei Orgânica do Município, cópias dos balancetes da Câmara Municipal de 

Colares. Para conhecimento deste legislador. Retomando a fala o Vereador Nilmar 

gama, disse que  TCM e  Ministério Público, os Vereadores têm autonomia para 

fazerem o certo, pois considerava inadmissível os ocorridos na Casa Legislativa e até 

mesmo já havia ser arrependido de ter votado no Presidente. Oficializasse também o 

Jurídico da Casa, para que estivesse procurando algum meio  legal para que houvesse o 

aumento no subsídio dos Parlamentares, até porque o Povo precisava de informações 

com relação ao Legislativo e atuação dos Vereadores, já que havia o aumento do 

repasse através do Executivo. Da tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, 

também pediu esclarecimento ao Presidente com relação as transparências, porque no 

ano passado como Presidente da Casa havia conseguido os cem por cento através do 

portal da Transparência. Requereu verbalmente que o enviasse na presente data cópias 

de todas as portarias emitidas na questão funcional e cópias das folhas de pagamentos 

dos últimos três meses. Pois até a presente data não havia nenhum documento de Edital 

de Dispensa Licitatória. Tecendo comentários no que tange a obra da praia segundo o 

Vereador Nilmar Gama estava irregular, através de uma página na internet, mostrou e 

leu á todos a documentação oriunda da GEINFRA, oficio datado de 06/02/2019, no 

qual se referia a inegibelidade da mesma. Por tanto a obra estava regular perante ao 

governo Estadual. Garantiu ser mentirosa as informações nas redes sociais que a 

agência do Banpará seria liberada, até porque para a realização do feito, precisava por 

toda uma política de implantação e como Vereador já estava nessa luta desde o ano de 

dois mil e dezesseis, através do Senador Zequinha Marinho, Deputado na época, José 

Megalle e Deputado Federal Nilson Pinto, oficio pleiteando a agência datado de treze de 

Fevereiro de 2016 através do Gestor Municipal, somente foi liberado implantação da 

agencia em dois mil e dezessete através do Banco Central. Batalha esta que teve êxito, 

mas que depende do Governo do Estado, por tanto no agora nem mesmo o caixa 

eletrônico do Sac pague não estavam mais no Município por conta de comerciante, mas 

que se algum tiver interesse poderá voltar, sob a responsabilidade do mesmo. Comentou 

que em outra ocasião quando esteve com o Prefeito na FAMEP, o Ministro da 

Reintegração na época e hoje Governador do Estado Helder Barbalho, havia solicitado 

um Projeto para a construção do cais de arrimo do bairro bacuri e ponta do Humaitá e 

mediante solicitação todos os relatórios foram  protocolados, desde dois mil e dezoito, 

mas que até a presente data nada mais havia sido falado. Situação essa que estava 

prejudicando os moradores do citado bairro. Rogando a bancada do governo na Casa 

que estivessem pleiteando providencias junto ao Governo do Estado e a Comissão que 

fazia parte da Comissão do Conselho da Defesa Civil no Município agilidade por ser 

uma necessidade emergencial dos moradores da orla do bairro bacuri. Assim como que 

os Parlamentares pudessem estar entrando com uma ação contra a Celpa, porque os 

moradores já haviam comunicado á empresa, concernente há uma parte que estava na 

eminencia de cair, fato este ocorrido por esse dias, pois o mesmo caiu e estava amarrado 

em uma árvore, causando sérios riscos aos moradores e para todos aqueles que por ali 

trafegam. Em aparte o Vereador Wladimir Conceição, garantiu que como Líder do 

MDB na Casa, iria comprar a briga em prol ao bairro. Retomando a fala o Vereador 

Robson Oliveira, agradeceu suas palavras, porque se não houvesse agilidade, daqui há 



algum tempo será comprometedor a todos os moradores. Por questão de ordem o 

Vereador Nilmar Gama, afiançou ao Edil Robson oliveira, que até a presente data, não 

haviam enviado documentações há respeito da obra da praia que já havia sido solicitado 

por este Parlamentar. Até porque pode ouvir na leitura da licença que era obra na 

calçada e não na areia da praia como estavam fazendo. Até porque a Legislação não 

permitia a construção de fossas na areia. Por tanto essa ação já havia sido protocolada 

no Ministério Público para posterior providencia. Quanto a agencia do banco do 

Banpará, que não colocasse justificativas para a implantação, pois a administração 

tomou providencias para outros feitos e porque não forçou o Governo passado a fazer se 

assim não  tinha ocorrido, foi somente por falta de interesse. No entanto se o governo 

Helder Barbalho trouxer é por interesse á melhorias do Município. Não se igualando ao 

Sr. Simão Jatene, que passou anos no Poder e não fez nada em prol aos Municipes. 

Como réplica o Parlamentar Rômulo Robson, disse que seria muito fácil agora 

quererem ser o pai da criança. Da tribuna da Casa o Vereador  WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, afiançou que os fenômenos eram muito bonitos mas ninguém poderia 

brigar com a natureza, porque os ocorridos na humanidade eram tristes demais. Falou 

aos presentes que esteve na Secretaria de Infraestrutura pedindo providencias há 

respeito das problemáticas dos bairros. No entanto os moradores do bairro Jangolandia 

ao limparem os quintais, jogavam matos e entulhos na rua e depois reclamavam das 

inundações. Mas que segundo eles as valas seriam abertas, porque era triste a situação 

dos moradores. Assim como o bairro do bacuri, que era muito triste e caótico o 

problema de desmoronamento da orla e que senão forem tomadas as medidas 

emergenciais, casas iriam desabar. Pediu que fosse enviado oficio ao Prefeito Municipal 

para que estivesse mandando fazer uma tubulação nas laterais direita da Casa do Sr. 

Enéas, no final da rua da República, que com as fortes chuvas, a corrente já está 

causando uma erosão muito forte que poderá causar sérios prejuízos a residência do 

mesmo. Até porque o Secretário de Infraestrutura disse que iria mandar aterrar e nada 

tinha sido concretizado. Afiançou que estava há uma semana atendendo receitas por 

não haver medicamentos na UBS. Dessa feita, falou que enquanto os Vereadores 

estavam preocupados por aumento nos seus salários, que este Edil também deveria se 

atentarem ad dificuldades que a Município vinha enfrentando, até era uma covardia 

ficarem falando do Presidente na ausência dele, por consequência de assuntos pessoais 

por trás dos bastidores. Perguntando-lhes se já haviam analisado as Conta da 

Prefeitura?. Porque onde estava o dinheiro da Saúde? Merenda Escolar?, que até 

mesmo açaí podre já haviam servido. Direcionando a fala ao Vereador Marcos Jorge, 

falou-lhe que era para ele entrar com a ação, porque era uma marionete. Agradeceu os 

Parlamentares Edson Rebelo, Rômulo Robson e Samuel Afalo – Diretor HPSM Mário 

Pinotti, por terem conseguido a transferência do menor para a Santa Casa de 

Misericórdia para se submeter há um procedimento da retirada de um corpo estranho 

de seu pulmão. Sugerindo aos seus pares que deveriam juntarem-se e fazerem boas 

ações em prol ao Município, independente de siglas partidárias. Garantiu que o PSDB 

havia passado vinte anos no Poder e não deu nenhuma resposta e agora com o MDB no 

Poder, já obteve resposta de Deputado Chicão que por ser amigo do Diretor do Banco 

Banpará que a agencia viria para este Município, não por mérito de ninguém, mas sim 

para atender o interesse do povo Colarence. Até porque se precisava de um prédio, o 

anexo da Câmara estava a disposição, Discorreu dizendo que queriam tirar o Presidente 



Edson Rebelo, porque a maioria dos Parlamentares tinham parentes empregados na 

Prefeitura. Por tanto este Legislador morreria, mas não se sujeitava se vender para o 

Prefeito. Até porque se o seu filho que hoje trabalha como vigia da Câmara perdesse seu 

emprego não morreria de fome, porque existia deus no céu, e não precisava se esconder 

atrás de uma bíblia. Ao concluir seu pronunciamento, quis saber quando teriam um 

Prefeito que teria a responsabilidade de aterrar os ramais e amar o próximo, pois todos 

os que haviam passado nada fizeram, por consequência de determinados políticos 

incompetentes, que serão julgados pelo Povo por terem somente ambição pelo Poder. 

Falando ainda que as desavenças politicas existiam, mas com relação a saúde deveriam 

tomar um posicionamento. Dessa feita, pediu que fosse enviado oficio ao secretário 

Municipal de Saúde, para que enviasse ao gabinete deste Parlamentar cópias de todas 

as documentações das ambulâncias existentes no Município. Porque o meio rural 

necessita de um transporte com urgência para transportar os necessitados e segundo 

comenta-se existiam ambulâncias que estavam sendo paradas na estrada por conta de 

documentações atrasada, resumo de serem mal administradas. O Vereador Nilmar 

Gama, por questão de ordem, disse ao seu par Wladimir Conceição que não adiantaria 

em nada só ficar falando, falando e nada. Mas que realmente estava de mãos atadas, 

porque não trabalhava para interesses próprios, no entanto aceitou um presente que 

caracterizava como nepotismo e não se enganava quando o Legislador somente gritava. 

Na sequencia o Vereador Marcos Jorge, garantiu que tinha que concordar com o seu 

par Rômulo Robson, porque o Vereador Wladimir Conceição realmente parecia uma 

galinha choca, latia , latia e não fazia nada, que seu discurso o Povo não aguentava 

mais porque só sabia falar da administração, que tomasse vergonha na cara para 

trabalhar em prol, ao Município, até porque morava na sede e deveria fazer algo pelo 

Povo. Como réplica o Parlamentar Wladimir Conceição, disse ter aceitado a vaga de 

vigia para o seu filho, para ver se acabavam com o nepotismo, pois queria ver se se um 

dos seus pares tinham coragem de denuncia-lo no Ministério Público, porque seria um 

escândalo haja vista que todas os Vereadores tinham parentes trabalhando na 

Prefeitura, querendo saber qual seria esse macho, ponderou o Parlamentar. O edil 

Rômulo Robson, direcionou a fala ao Vereador Wladimir Conceição, disse-lhe que 

queria ver se ela dava o presente recebido para um outro necessitado. PASSADOS OS 

TRABALHOS PARA A PRIMEIRA   PARTE DA ORDEM DO DIA, da tribuna da 

Casa o Vereador RENATO JUNIOR, cobrou dos Vereadores atenção especial para 

intermediarem junto ao gestor Municipal a compra do aluguel de uma casa de apoio aos 

pacientes e acompanhantes que precisavam ficarem por mais tempo na Capital do 

Estado, pois os mesmos sentiam a maior dificuldade por na maioria das vezes, não 

dispor de recursos para comprarem seus alimentos. Mediante ao exposto, solicitou o 

envio de oficio ao Gestor Municipal nesse particular. Assim como a casa do estudante 

que seria uma necessidade muito grande dos alunos que estavam estudando em Belém. 

O fosse também enviado oficio a Secretária de Assistência Social,  para que informasse 

se estava havendo algum assistencialismo aos acompanhantes dos pacientes que 

ficavam internados. Comentou há respeito da luta do Parlamento em busca de uma 

implantação de uma  agência bancária do Banpará no Município. Mediante o 

comentário pediu que fosse enviado ao Chefe da Casa Civil, para que pudesse estar 

agendando uma audiência com a presença do Governador  do Estado, Prefeito 

Municipal e Vereadores, para que na oportunidade fosse discutido e cobrado a citada 



agencia porque o povo precisava de resposta. Que também no momento fosse mostrada 

toda a documentação já existente, porque o Governador deve mostrar para o que veio e 

contribuir com o Município. Garantiu que deveria haver uma denuncia no Ministério 

Público contra a Celpa, porque muitas coisas estavam pendentes, tais como: programa 

luz para todos, extensão da rede elétrica e outros. Assim como deveriam cobrar 

providencias a Defesa Civil, porque a situação do bairro bacuri e praia do Humaitá 

estavam caóticas e muito séria. Devendo até mesmo cobrarem dos políticos para que 

trouxessem soluções aos bairros Jangolandia e Maranhense que estavam numa 

situação lamentável. Direcionando a fala ao Vereador Wladimir Conceição, falou que 

até entendia a defesa ao Presidente  e que também havia feito parte da administração 

passada e porque não tinha cobrado providencias quanto ao nepotismo? Situações essas 

que desde muito tempo deveriam serem corrigidas e não fizeram. De posse da palavra o 

Vereador ELIONAE ALMEIDA, teceu comentários há respeito dos debates calorosos e 

desrespeitosos de ambas as partes. Destacando que todos os políticos tinham interesses 

Sociais ou partidários. Mas que fosse em sua maioria social em prol ao Município, 

porque ninguém poderia usar dois pesos e duas medidas, também deveria ser cobrado 

transparência na Casa, mas que iria se pronunciar claramente na presença do 

Presidente da Casa. Falou aos seus pares que o secretário de Saúde já havia sido 

convocado através deste Edil e Vereadora Kátia Regina, para estar no Legislativo no dia 

cinco de abril. Pedindo interferência do líder de governo neste particular, porque a Casa 

Legislativa deveria ser respeitada, por ter o Poder de fiscalizar as demandas do 

executivo. Porque a falta de seu comparecimento, implicaria em outras providencias á 

serem tomadas. Disse que na gestão passada foram pedidos o afastamento de dois 

Secretários, porque todos os dias eram cobrados e deverão atender o anseio do Povo, 

falando que não estava puxando o saco de ninguém e sim fazendo o seu papel de 

fiscalizador e não deveriam ser hipócritas, porque depois que os médicos cubanos 

saíram, a falta de médicos no Município estava desgastante. Concernente a agencia do 

Banpará no Município, o que deveria de fato era haver mais união para que a agencia 

pudesse  vir, até porque no ano de dois mil e dezessete já havia sido autorizado a 

agencia bancária no Município de Colares e  na agora os que faziam parte do Governo 

Estadual, que ficassem cobrando o feito. Ao finalizar afiançou que não falava com 

hipocrisia, mas quando observou o empenho dos Vereadores para salvarem uma vida 

por conta de uma criança que corria risco de vida, Deus usou a mão do homem para 

salva-lo. Rogando ao ser supremo muitas bênçãos na vida dos Vereadores Edson 

Rebelo, Wladimir Conceição, Rômulo Robson e Diretor do HSPM da quatorze pelo 

empenho em prol a saúde do menor. Porem iria continuar orando que a criança tivesse 

tão logo a sua saúde restabelecida. Com a palavra a Vereadora KÁTIA REGINA, 

agradeceu o empenho dos Vereadores pela luta em prol do Município. Informou há 

todos das mudanças sofridas na Presidência do CMDCA e como Legisladora esteve 

presente representando o Legislativo Municipal. Falando da importância do Conselho 

ao Município, que foi criado na gestão do ex-Prefeito João Bastos no ano de dois mil e 

um e que tem um desempenho muito grande aos olhos de Deus. Comunicou o 

Parlamento que o Presidente através da Secretária da Casa, havia  enviado atestado 

médico justificando sua ausência na sessão. Pediu novamente o envio de oficio ao 

secretário de Infraestrutura para que estivesse mandando averiguar a situação do forro 

do Posto de Saúde da Localidade de Ariri que estava caindo e a obra precisava ser 



finalizada. Afiançou que já existia Lei promulgada concernente a casa do estudante na 

Capital do estado, faltando apenas ser executada. Torcendo que através do empenho dos 

gestores, Conselho e Fundo Municipal de Saúde pudessem estarem providenciando a 

casa de apoio aos pacientes e acompanhantes que necessitavam permanecerem em 

Belém. Concordou que o Secretário de Saúde viesse mesmo no plenário da Câmara, 

porque deveria dar explicações no que tange a falta de médicos, medicamentos e outros. 

Passados os trabalhos  para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, foi lido 

discutido votado e aprovado por unanimidade o PARECER N° 005/2019, da Comissão 

de Justiça e Redação de Leis, nos termos do artigo vinte e cinco, Inciso primeiro e 

parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Sobre o Projeto de Lei 

N° 001/2019 de dezesseis de outubro de dois mil e dezoito de autoria do Legislativo 

Municipal que “Declara e Reconhece como de utilidade Pública do Município de 

Colares a Liga Esportiva Municipal de Colares”. O Vereador Rômulo Robson, deu a 

conhecer aos presentes o andamento na análise dos projetos que tramitavam na Casa 

Legislativa e todos os que já haviam sido aprovados. Falou ainda que esteve juntamente 

com o seu par Marcos Jorge, participando de um evento da calha Norte dos Municípios, 

onde a Prefeita do Município de Faro do MDB, foi eleita Presidenta, também na 

oportunidade o Senador Zequinha Marinho, em conversa informal garantiu que em 

momento oportuno estariam conversando há respeito dos Projetos dos Portos e outros. 

Assim como o Deputado Nilson Pinto que asseverou o seu apoio ao Município de 

Colares. O Vereador Nilmar Gama, pediu o envio de oficio ao secretário Municipal de 

Administração cópias de todas as Emendas Parlamentares e valores dos respectivos 

recursos dos anos de 2017 e 2018, principalmente a Emenda Parlamentar do deputado 

Nilson Pinto, para a recuperação dos ramais. O Presidente cobrou resposta há respeito 

da Audiência Pública para ser discutido Segurança Pública e Sossego Pública.  

Esgotada a hora regimental, a Presidenta em exercício   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 22 de março de 2019. 


