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Aos vinte e nove 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:   KÁTIA REGINA SOARES BARATA-PSDB  

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 pelo segundo Secretário e interpretada pelo 

Vereador Wladimir Conceição foi, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos 

capítulo 12 Versículos de 28 á 34. Foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas por 

unanimidade as Atas da octogésima e octogésima primeira Sessões Ordinária. Leu-se os 

expedientes: OF N°  143/2019, SEMAD; OF N° 114/2019, SINTEP; OF N° 06/2019 / 

GR 10RC/ GR10 / SFI- ANATEL; OF N° 031/ 2019, SEMMAC/PMC e OF N° 153/2019 

SEMAD, trazendo em anexo as Leis sancionadas N° 144/ 2019 ( dispõe sobre a 

nomeação do conjunto Boa Esperança) e Lei N° 145/2019 ( Regulamenta os Artigos 6° 

e 9° da Constituição do Estado do Pará). Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, o 

Vereador Robson Oliveira, baseando-se no oficio da ANATEL, sugeriu que deveriam 

fazer um expediente assinado por todos os Parlamentares as operadoras de telefonia 

móvel, pedindo a expansão do sinal as Comunidades, haja vista que a Anatel já havia 

feito a autorização. Assomando a tribuna da Casa o Vereador NILMAR GAMA, quis 

saber do Presidente se havia algum meio legal da Câmara fazer sua transmissão através 

de Comunicação existente no Município, teceu comentários há respeito do oficio do 

Secretário Municipal de Saúde há respeito dos ESFs, quando fala que a única 

amoralidade existente seria apenas com a mudança do posto da orla. Perguntando ao 

seu par Marcos Jorge se o ESF da Localidade de Maracajó  estava funcionando 

normalmente? Obteve como resposta do Vereador acima citado que apenas funcionava 

o básico, porque este Legislador tinha sido incansável em pedir melhorias, não  somente 

ao de Maracajó, como das outras Localidades. Retomando a fala o Edil afiançou que 

precisava ter o atendimento básico, como dentista clínico geral e Medicamentos, feitos 

que ainda no Município, não sabendo ao certo o que era básico. Mediante ao exposto, 

pediu o envio de oficio ao Secretário Municipal de Saúde, para que informasse qual o 

real motivo do Posto de Genipauba de Colares ainda não estar em atividades, porque 
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nunca tinha sido usado e já apresentava sinais de deteriorizações. Até porque o Posto de 

Jenipauba da Laura somente funcionou sobre pressão, não entendendo o porque de não 

ser feita a mudança. Até porque no governo a maioria das coisas somente funcionava 

sobre pressão. Pois até a presente data nenhum líder de governo havia conseguido 

trazer os extratos bancários das contas da Prefeitura que este Legislador estava pedindo 

desde o inicio do seu mandato. Por consequência de não existir transparência, respeito e 

responsabilidade. Da tribuna da Casa o Vereador MARCOS JORGE, assegurou que 

este Parlamentar já havia sido incansável na luta pelas melhorias da Estratégia da 

Família da Localidade de Maracajó, não sendo hipócrita nem leviano em falar que 

estava tudo cem por cento. Até porque já tinha ido várias vezes com o Secretário 

Municipal de Saúde, mas não tinha surtido muito efeito, convocando quando falavam 

que a Saúde não iria bem, mas que continuaria em busca de melhorias para todas as 

outras Comunidades. Até porque não eram Executores e sim fiscalizadores, porque do 

contrário cada um deixava sua marca no Município, pois por falta de conhecimentos o 

Povo acabava falando que o Vereador tinha sim o Poder de construir. Associou-se a 

fala do seu par Nilmar Gama em certas situações que estavam ocorrendo, porem o 

Prefeito Municipal com sua boa intenção estava fazendo. Assegurou que a ponte entre 

as Localidades Maracajó / Candeuba, todas poderiam averiguar a insatisfação do Povo 

porque já havia se tornado um problema crônico, pois na gestão Ivanito Gonçalves, 

como Secretário de obras, levou ao seu conhecimento toda a problemática e obteve 

como resposta que iria manifestar-se e nada ocorreu. Dessa feita o Prefeito Camarão, 

afirmou-lhe que já estava igualmente a ponte da Comunidade de São Pedro, até porque 

o Povo não queria mais remendos, que assim eram feitos por ex-gestores  incapazes e 

desinteressados, porque o atual tem um novo olhar e iria fazer bem feito. Associou-se ao 

pedido de seu par Valmin Trindade com relação a mureta de proteção na ponte no 

ramal da Fazenda, assim como a ponte que liga a Comunidade de Maracajó, porque o 

Secretário de Infraestrutura estava fazendo vista  grossa, pois a ponte já possuem  um 

buraco. Convidou á todos para um bingo beneficente que ocorrerá no dia sete de maio 

na Localidade de Maracajó em prol a Sra. Alessandra da Comunidade de Tauapará que 

encontra-se enferma, rogando aos edis que pudessem contribuir, este Edil e a família 

agradecem. Da tribuna da Casa o vereador RÔMULO ROBSON, informou aos 

presentes que na ultima terça-feira haviam feito um contato com  a Defesa Civil, 

preocupação esta dos poderes referente as erosões, principalmente no bairro bacuri. 

Falou ainda que o vídeo há respeito do poste que havia tombado e preso em uma árvore, 

tinha sido enviado para a Celpa com intenção de amedronta-los através do Ministério 

Público. Dessa feita no domingo fizeram a mudança da rede de energia elétrica por uma 

outra rua.  Agradecendo a Celpa pelo atendimento a reivindicação. Ainda falando 

concernente a Defesa Civil, perguntaram-lhe se no Município de Colares já existia o 

conselho da Defesa Civil? Obtiveram como resposta que havia o referido Conselho e um 

Projeto no Ministério da Reintegração. No entanto percebe-se que o referido Conselho 

ainda se encontrava muito frágil, porque em uma situação como essa poderia pedir 

calamidade Pública. Mediante todo o exposto, convidou á todos para uma reunião na 

Defesa Civil, confirmou dia, hora e local. Disse ainda que estará com o novo Presidente 

da FUNASA, no qual iria fazer algumas cobranças como seja: Plano de Saneamento 

Básico através da UFRA, mesmo sendo sabedor que houve um problema entre os dois 

órgãos citados devido a algumas falhas. Dessa feita pleiteará melhorias no Saneamento 



Básico aos bairros Jangolandia, Bacuri e Maranhense, porque o Município esta sendo 

seriamente prejudicado por irresponsabilidade da Instituição. Assim como a questão dos 

banheiros e poços artesianos para as Comunidades e bairros carentes, Projetos estes de 

iniciativa deste Legislador no início do mandato, pedindo apoio de todo Parlamento. 

Teceu comentários no que tange a implantação de duas Bibliotecas Públicas, pois 

conversar com o seu par Marcos Jorge para que uma fosse na Localidade de Maracajó. 

Ao concluir disse que através da Sra. rosa Gomes, esteve na presença do Senador Paulo 

Rocha, porque já existia um projeto de um consórcio entre três Municípios na questão 

do lixo. No entanto teriam uma outra conversa a cerca deste município, porque há 

perspectivas de ser criado museus históricos e ufológicos para contribuir com o acervo 

deste Município. Assomando a tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, disse 

sentir-se feliz concernente a resposta da ANATEL, há pedido deste Legislador, pois a 

operadora de telefonia Claro já havia sinalizado a disposição da expansão para todo o 

Município. Consequência de uma somente plantada que acreditava que daria frutos em 

todo território Colarence. Teceu comentários no que tange aos bairros, principalmente o 

bairro Jangolandia, garantiu que o Projeto referente a Defesa Civil já havia sido 

aprovado. No entanto os moradores do mesmo estavam querendo fechar a PA 238, para 

que houvesse melhorias. Pois o Prefeito até fazia sua parte, mas não iria somar, até 

porque somente através de um grande projeto de saneamento resolveria. Dessa feita a 

Casa Legislativa deveria se empenhar para resolver essa situação desumana. Devendo 

até mesmo chama-los para que não fechassem a PA e tirarem o direito de ir e vir das 

pessoas. Afiançou que o secretário de  Infraestrutura passava todos os dias pele ponte 

do Maracajó e não fazia sua parte. Louvando a atitude do Prefeito em mandar construir 

outra que resolveria todo o problema. Pedindo ao Prefeito que pudesse estar fazendo 

uma visita em todo o Município para ver em loco as suas necessidades, porque os Edis 

iriam cobrar a execução das obras. Falou que esteve na UBS, mas que iria se 

pronunciar posteriormente, porque estava no Legislativo para defender o Povo. Da 

tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, pediu que fosse enviado oficio 

à Prefeita da Cidade de Vigia de Nazaré para que pudesse estar mandando fazer a 

roçagem nas laterais da estrada PA 238 de Penha Longa até o T, que as galhadas das 

árvores estavam prejudicando a visibilidade dos transeuntes. Afiançou que a questão 

Saúde já se tornava crônico, pois como não bastasse tantas desmandas o tão sonhado 

aparelho de Raio X que foi doado ao Município tinha prazo para sua instalação que já 

estava quase vencendo, tão somente porque o Prefeito dois, Fábio Oliveira fala que não 

há dinheiro. Problema este que se não for resolvido, este Legislador procuraria 

providencias junto ao Ministério Público. Sem deixar de falar há respeito da falta de 

médico no ESF da orla, aparelho de ultrassom que estava faltando apenas o sistema 

para ser ajustado, sendo tudo muito dificultoso para uma gestão. Concernente também 

da quantidade das ambulâncias, mas que em sua maioria paradas e enquanto isso o 

Povo do interior precisavam se humilhar para pedirem ajuda dos Vereadores para a 

compra de combustível para o transporte dos pacientes necessitados porque ao 

chegarem para o horário não teriam como voltarem ao seu local de origem. Pairando a 

pergunta, pra que tantas ambulâncias? Será que era para ficarem na chuva, igual aos 

maquinários da Secretaria de obras, que ficam ao relento depois de ter um elefante 

branco que seria o terminal rodoviário e esta erguido como um prédio fantasma. E 

como não bastasse buscavam culparem sempre a administrações passadas. Comentando 



também há respeito da praia do Machadinho que encontra-se no descaso por parte dos 

órgãos competentes. Pediu que fosse enviado oficio ao Secretário de Infraestrutura para 

que informasse qual o vínculo que existia Secretaria e empresa ficavam estacionadas 

porque o ônibus da citada empresa ficavam estacionados no local. Concedeu espaço de 

cinco minutos de sua fala a Sra. Jucicleide moradora da Localidade de Maracajó. Da 

tribuna da Casa a Sra acima mencionada, disse estar no Legislativo Municipal 

representando a Comunidade de Maracajó que apesar de ter um representante. 

Perguntando ao Vereador Marcos Jorge, porque somente nessa data, teria tido coragem 

de falar com o Prefeito no que tange a Ponte da Localidade supra mencionada, mesmo 

sendo sabedor que o ônibus Escolar outro dia quase virava. Assim como o Secretário de 

Infraestrutura que passava todos os dias pelo local considerando o tudo um descaso 

público, porque o Vereador deveria fiscalizar, porque todos eram sabedores que não era 

apenas Maracajó que precisava e sim todas de um modo geral. E como não bastasse 

vieram chamar a Policia dizendo que o povo estava cobrando propina (pedágio) na 

ponte danificada, inverdade porque os que estavam no local eram somente pessoas 

reivindicando. Falou ainda que a Secretária de Meio Ambiente, Andréia Regina 

Pereira, ainda não havia se disposto a averiguar as situações dos igarapés que estavam 

no abandono. De tanto descaso, depois ainda diziam que na Localidade só morava 

ladrão. Chamando a atenção de todos os Vereadores neste particular, garantiu ter lhe 

chamado atenção sobre a implantação da biblioteca pública, porque em dias passados, 

quando esta representante conversou com o Edil marcos Jorge há respeito do feito, o 

mesmo respondeu-lhe que as crianças de hoje não queriam saber de leitura, o que o 

chocou muito como mãe e futura professora, porque as crianças não gostavam de 

leitura por falta de incentivo. Demonstrando sua felicidade por saber que a biblioteca 

seria implantada em Maracajó. Colocou-se a disposição para contribuir no que for 

necessário. Por questão de ordem o Vereador Marcos Jorge, reafirmou que quando 

Secretário de obras  reivindicou a ponte, mas que infelizmente Secretário não mandava 

em nada. Destacando que não existia um Projeto em prol ao Município que não fosse 

favorável. Pediu desculpa a representante da Localidade pela resposta que não tinha 

lembrança do ocorrido. Fortaleceu o seu apoio ao Vereador Robson Oliveira pela 

biblioteca. Concluindo que sempre cobrava melhorias as Comunidades de forma 

pacífica ao Gestor Municipal, que dentro de suas possibilidades o atende. PASSADOS 

OS TRABALHOS PARA A PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA,   assomando a 

tribuna da Casa o Vereador  ELIONAE ALMEIDA, afiançou que havia chegado o 

grande ganho a Localidade de Maracajó, porque os Parlamentares já estavam cansados 

de reivindicarem a recuperação de ramais e recuperação das pontes, porque a questão 

estrutural era o problema, porque outro dia o ônibus escolar estava atolado, por conta 

de péssima qualidade do ramal, e que já era crônico e os Edis deveriam olhar a 

estrutura funcional do Município. Até porque o bairro Jangolandia estava outra vez e 

até cômico porque estava sem água potável. Com relação a questão levantada por seu 

par, que o Povo queria fazer protesto, seria válido porque desde o ano passado estavam 

reivindicando, valetas, caneletas e outros. Por tanto nada adiantaria virem somente 

cobrar, mas que também em busca de recursos para melhorias porque a estrutura 

precisava de saneamento básico, resolver a situação dos ramais e dos bairros, porque o 

bairro Jangolandia estava horrível. Assegurou que este Legislador havia cobrado uma 

cobertura para as ambulâncias por estarem enfrentando chuva e sol, porque somente 



três funcionavam, pois duas não funcionavam mais por falta de gestão e de maneira 

bem chula o Secretário de Saúde falou que por falta de recursos não podiam fazer 

cobertura e estando na eminencia de  ganharem mais uma. Quanto a questão dos 

médicos, a maioria quando chega para a entrevista, fazem uma série de exigências fora 

dos padrões do Município. Disse ainda que com relação a PA 238, este edil já havia 

entrado em contato com um Vereador da Cidade de Vigia de Nazaré e reforçou o pedido 

de roçagem das laterais da estrada, mesmo sendo de responsabilidade do Estado, porem 

fazia parte da citada Cidade. Ao finalizar garantiu que o Tribunal Regional Eleitoral – 

TRE tinha concluído a biometria, atingindo a meta de oitenta e um por cento no 

Município, que segundo nota publicada de agradecimentos nas redes sociais, 

considerando satisfatória. De posse da palavra a Vereadora KÁTIA REGINA, reforçou 

o pedido ao procurador do Município, pois se fazia necessário fazer o levantamento de 

todas as áreas agrícolas do Município de Ariri, pois na Cidade haverá reuniões com os 

agricultores para se conscientizarem. Porque ninguém estava se atentando e que o 

aumento da água era por irresponsabilidade humana, por consequência maré alta, 

bueiros entupidos, porque a falta de conscientização era muito grande e na Cidade de 

Colares não era diferente, dando como exemplo a área do bacuri. Pediu os envios de 

tais ofícios: oficio ao Secretário de Infraestrutura para que fosse feito um serviço 

paliativo com piçarra ou pedra nas ruas e travessas da Localidade de Ariri, que já 

existiam algumas que estavam com rachaduras decorrente das enxurradas. Também 

fosse tubulado a área de várzea da estrada da referida Localidade. Assim como, que 

fosse restaurado o mercado que só existia uma parte. Ressaltando que tais serviços 

seriam feitos em parcerias, porque politicamente tudo somente se resolveria dessa 

forma. Isto é; através de parcerias. Rogando que na chegada do verão fosse feito um 

trabalho eficaz porque os patrimônios públicos não poderiam ser destruídos, mas que 

cada Secretário fizesse o seu trabalho com responsabilidade e que respondessem pelos 

seus atos. Assomando a tribuna da Casa o Vereador Presidente EDSON REBELO, 

agradeceu a Deputada Estadual Michele Begott, pelas Emendas que seriam destinadas 

ao Município há pedido deste parlamentar, tais como: uma praça para a Localidade de 

Ariri e uma arena poliesportiva para a Localidade de Jenipauba da Laura, benefícios 

estes que irá contribuir também com o Prefeito e em prol ao povo de Colares. Agradeceu 

o Diretor do pronto Socorro Municipal (PSM), Sr. Samuel Afalo, pelo tratamento com 

os pacientes deste Município de Colares e em nome do Executivo e Legislativo 

agradecia por todos os feitos. Em aparte o Vereador Wladimir Conceição, informou que 

a criança que encontrava-se internado para a retirada de um corpo estranho de seu 

pulmão, na tarde esta data seria submetido há mais uma cirurgia. Retomando a fala o 

Vereador Presidente, parabenizou o Prefeito Camarão por toda logística dada a equipe 

do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) concernente a biometria Demonstrando que 

estavam no caminho certo em prol do Município. Por questão de ordem o Vereador 

Valmin Trindade, solicitou cópias do relatório da Secretária de meio ambiente 

concernente ao Lixão, das Leis sancionadas e documentos oriundo a ANATEL. 

Também por questão de ordem o Vereador Rômulo Robson, pediu que fosse oficializado 

o Ministério público obrigando que a Empresa de Transporte Rodoviário Monte 

Hebron, mantivesse um local fixo para a venda de passagens e horários certos para que 

os passageiros esperassem o ônibus no Porto da balsa, sentido continente, ou seja; com 

destino á outras cidades sugerindo que fosse assinado por todos os Vereadores. 



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

discutido, votado e aprovado por unanimidade o REQUERIMENTO N° 001/2019, de 

autoria do Vereador VALMIN TRINDADE, que pede ao Executivo Municipal que seja 

construída uma UBS parte I na Localidade de Fazenda. Ainda foi submetido a leitura e 

discussão o REQUERIMENTO N° 001/2019, de 27 de março de 2019, de autoria do 

Vereador RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PP, requerendo a Instauração de 

CPI para averiguar possíveis irregularidades em face da administração da Câmara 

Municipal de Colares, exercida pelo Vereador Edson Vieira Rebelo-PSB, desde 01 de 

janeiro de 2019. Em discussão o referido Requerimento, o Vereador Wladimir 

Conceição-MDB, como Relator da Comissão de Justiça e Redação de Leis, pediu a 

retirada do Requerimento acima mencionado com base no artigo 116 do Regimento 

Interno da Casa afirmando também que a Comissão de Licitação da Câmara já existia 

desde o inicio do mandato dessa Presidência e registrado no TCM. O que foi concedido 

pelo Presidente, até porque antes de ser colocado a Plenária o citado Requerimento, 

havia pedido orientações ao Jurídico que lhe informou que a citada matéria poderia ser 

retirada de pauta para a próxima Sessão. Garantindo que tal requerimento seria por 

julgamento político porque os Parlamentares queriam aumento nos seus salários.  O 

Edil Renato Junior, garantiu que a questão não seria que a Câmara estava por 

orientações partidárias, até porque em outro dia o Presidente havia mandado este 

Vereador procurar o Ministério Público para buscar os seus direitos. Falando ao 

Presidente que quem deve não teme. O Edil Nilmar Gama, garantiu que antes de 

qualquer coisa, tudo e qualquer pessoa poderia tomar essa iniciativa, porque se não 

tivesse algo de errado deveria ser apresentado, porque no seu ponto de vista não tinha 

nada de errado. Consultando o Assessor Jurídico da Casa para esclarecer qual era a 

real situação do caso. O Presidente da Casa, reportou-se novamente garantindo que não 

tinha nada o  que temer e entraria posteriormente com sue defesa e colocaria o citado 

Requerimento em pauta na próxima Sessão. Por questão de ordem o Vereador Elionae 

Almeida, com base no Regimento Interno da Casa, estava vendo como inédito essa 

prática. Por tanto que fosse colocado em prática. O Parlamentar Rômulo Robson, disse 

acreditar que estava respaldado no ato da omissão, porque por uma avaliação por 

informação no TCM, não havia alimentado o Portal de transparência, balancetes 

dispensa de Licitação e outros. E precisava ser averiguado os fatos. Pois o Vereador 

Renato Junior, queria apenas obter as informações e como estava sendo conduzido, era 

arbitrário, porque da Comissão de Justiça não poderia tomar partido nenhum sozinho. 

O Vereador Presidente, informou que tão logo o Portal seria alimentado. O Assessor 

Jurídico da Casa Dr. Igor Xavier, falou que no seu entendimento o Presidente tinha 

autonomia para retirar o Requerimento, porém como estava tendo todas essas duvidas, 

decorreria de uma votação. O Presidente retirou de pauta o citado Requerimento, para 

ser colocado e submetido a apreciação na próxima sessão. O Vereador Valmin 

Trindade, destacou a matéria em discussão, não sendo nenhum problema em ser 

colocado em pauta, mas que da forma como estava sendo conduzido, entendia que a 

palavra estava sendo cassada. Como réplica o Presidente, falou aos seus pares, que não 

tinha sido ele que havia retirado a matéria da pauta, mas sim o Vereador Wladimir 

Conceição que baseando-se no Regimento Interno da Casa pedia o visto do 

Requerimento como Relator da Comissão de Justiça e redação de leis. O Vereador 

Valmin Trindade, pediu a prorrogação da Sessão por mais uma hora. O Edil  Nilmar 



Gama falou que a matéria seria retirada, mas a responsabilidade  seria toda do Assessor 

Jurídico da Casa. O Assessor Jurídico, se manifestando novamente, afiançou que como 

não havia ficado claro no Regimento Interno da Casa, acreditando que o membro não 

pudesse resolver, a matéria deveria ser colocada a Plenária. O Vereador Renato Junior 

assegurou que como autor da matéria deveria ser o primeiro há se manifestar. O Edil 

Wladimir Conceição, disse não ser teleguiado, até porque existiam outras situações 

pendentes, dando por exemplo o expediente do SINTEP, que estava na Casa para 

análise por parte da Comissão de Educação e não teriam se manifestado. O Legislador 

Renato Junior do Nascimento, pediu através de oficio ao Presidente da Casa cópias de 

todos os extratos bancários deste poder Legislativo dos últimos três meses. Direcionando 

a fala ao Vereador Wladimir Conceição, lhe assegurou que agia sim por conta própria 

ao contrário do Legislador que era teleguiado. O Vereador Nilmar gama, falando 

novamente que se a matéria fosse retirada e fosse aprovada posteriormente não teria 

validade legal. O Vereador marcos Jorge falou que o Assessor Jurídico da Casa era 

advogado do Legislativo e não do Presidente, fazendo sue indagação ao mesmo, se todo 

o ocorrido era legal ou não? O advogado respondeu-lhe que seria possível, mas com 

tudo seria omisso, portanto seria Plenária que decidiria. As doze horas e vinte e um 

minutos. O Presidente encerrou a presente  Sessão e que não mais prorrogaria por não 

ter mais matéria há ser discutida, convocando todos os Parlamentares para a próxima. 

O Vereador Valmin Trindade, bastante indignado falou que o Presidente não era dono 

da Casa, porque havia pedido a prorrogação da sessão, porque era apenas o dono do 

seu mandato e tinha atropelado a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da 

Casa. Convém registrar que ainda foram lidos os artigos 56 e 57 do Regimento Interno 

da Casa através do Assessor Jurídico, há pedido do Vereador Renato Junior. Ato 

continuo a Vereadora KÁTIA REGINA-PSDB, primeira Secretária da Casa Legislativa, 

de acordo com o Assessor Jurídico da Casa que leu o artigo 12 do Regimento Interno da 

Casa que diz “Não se encontrando o Presidente no Plenário, à hora do inicio da Sessão 

ou se dela se afastar durante os trabalhos, será substituído pelo primeiro secretário e 

após, pelo Segundo secretário, ou ainda pelo Vereador mais idoso.  Reabriu a presente 

Sessão como Presidenta em exercício. Dando continuidade a sessão novamente a 

chamada habitual, constando a ausência dos Parlamentares Edson Vieira Rebelo-PSB e 

Wladimir Conceição Costa-MDB. Logo após na presença do Assessor Jurídico da Casa 

e da Secretária da Casa, colocou em discussão e votação o Requerimento N° 001/2019, 

de 27 de março de 2019, de autoria do Vereador Renato Junior do Nascimento, 

requereu a Instauração de CPI para averiguar possíveis irregularidades em face da 

administração da Câmara Municipal de Colares, exercida pelo Vereador Edson Rebelo, 

desde 01 de janeiro de 2019. O Vereador Renato Junior, como autor do Requerimento, 

garantiu que estava apenas pedindo informações há respeito da administração do 

Presidente da Casa. Pedindo o apoio para que mantivessem o Requerimento. O Edil 

Valmin Trindade, comentou novamente da prorrogação da Sessão. Porém pedida por 

este Parlamentar, pois devido terminar as doze horas, havia solicitado mais uma hora de 

prorrogação. Ficando até mesmo surpreso com tantos artigos e que o Presidente não 

tinha atendido as Leis levando os Parlamentares abrirem uma CPI para apurar os fatos. 

Porque queriam a verdade e transparência, porque estava lhe dando a perceber que não 

estava havendo transparência. O Vereador Nilmar Gama, falou que ninguém estava 

querendo ser autoritário e que não  havia nenhuma justificativa falando de aumento de 



salário dos Vereadores, sendo que por isso se tornava agravante e ninguém  queria 

processar ninguém, porque a partir que deixava um ponto de interrogação, deixava-se 

de afirmar, até porque o Presidente não ouvia ninguém, sendo uma situação complexa 

ao Plenário analisar, porque qual seria o problema de ser colocado no mural da Casa as 

prestações de contas. Vendo que não estava tudo certo e que posteriormente trouxesse os 

comprovantes para posterior análise. Até porque o Regimento Interno deveria ser 

cumprido, entendendo que tal atitude do Presidente havia o quebrado, pois estava junto 

ao presidente para ver a verdade, porque o máximo que poderia ocorrer era ser 

afastado. O Vereador Marcos Jorge, lamentou todo o ocorrido, comungando com o 

Vereador Renato Junior, porque se havia algo correto não havia porque negar e no 

ponto certo daria o seu Parecer. Encerrada a discussão a matéria foi submetida a 

Votação que através do voto simbólico, a Presidenta em exercício falou que quem 

concordasse com o referido Requerimento, mantivessem os sentados. Dessa feita o 

Requerimento obteve sua aprovação por unanimidade. Prosseguindo a Presidenta 

suspendeu a presente sessão por cinco minutos para proceder com o sorteio para 

formação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Retomando os trabalhos, e após 

o sorteio entre os Vereadores presentes a Presidenta em exercício anunciou os nomes 

dos Parlamentares que iriam comporem á Comissão, assim composta: Rômulo Robson 

Oliveira de Oliveira-PSDB- Presidente; Kátia Regina Soares Barata-PSDB-Relatora e 

Nilmar gama Miranda-PR- Membro. Mediante ao exposto a Presidenta em exercício   

informou a referida Comissão que deveria seguir os trâmites Legais, com base nas Leis 

Vigentes no Município. Nada mais a tratar a Presidenta em exercício  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 29 de março de 2019. 


