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Aos cinco dias do mês de abril 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:  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. 

Ausente o Vereador MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSB.  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  foi, o Evangelho de 

Jesus Cristo, escrito por São João capítulo 07 Versículos de 01 á 30. Convém registrar 

que há pedido do Vereador Rômulo Robson e Wladimir Conceição a ATA da 82ª sessão 

Ordinária foi retirada da pauta para a próxima sessão. Leu-se os expediente: OF: N° 

011/2019, Presidente do Conselho Municipal de educação; VETO parcial N° 001/2019, 

Executivo municipal, ao Projeto de Lei N° 08/2017, contido no processo de iniciativa do 

Poder Executivo Municipal de Colares, que dispõe sobre a instituição de Feriados 

Municipais, OF: N° 001/2019, presidenta da Associação de Moradores e agricultores da 

Vila de Ururi-Colares PA. OF N° 004/2019 e 005/2019, presidente da Associação 

Comunitária dos Moradores de Ariri- ACMA; OF N° 020/2019, Presidenta do Conselho 

Municipal de saúde; OF N° 055/2019-CMAS- Secretaria Municipal de Assistência 

social e OF N° 004/2019, SEBRAE/Colares. O Vereador Nilmar Gama, fez alguns 

questionamentos concernente ao VETO parcial do Executivo. O Legislador Elionae 

Almeida, leu o Artigo 73, parágrafo 1,2 e 3 da Lei Orgânica do Município, que trata do 

Veto do Executivo Municipal. Assim como o Vereador Wladimir Conceição que 

manifestou-se há respeito da matéria em pauta. Mediante ao exposto o citado VETO foi 

repassado a Comissão permanente de Justiça e Redação de leis, para análise e posterior 

parecer, conforme as leis vigentes na Casa. Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, o 

Legislador Elionae Almeida, concedeu o seu tempo de fala ao Professor Rubenildo 

Miranda, representante da Associação de Moradores da Comunidade de Ururi. Que 

assomando a tribuna da Casa, questionou a má condição do ramal de Aracê e Ururi, 

porque devido a precariedade os alunos que estavam na sede do Município estavam 

impedidos de assistirem aula, pois o transporte Escolar não pode trafegar no ramal 

acima mencionado e com isso estava prejudicando seriamente o aprendizado do 

alunado. Sendo mais agravante ainda a situação da ambulância que não estava 
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conseguindo ir nas Comunidades citadas, preocupando todos os moradores, porque 

saúde é algo muito sério por não ter hora e nem local para adoecerem. Dessa feita, 

pediu providencias urgentes aos Vereadores, por serem representantes do povo, e que 

também fossem sensíveis a causa, indo na presença do Prefeito e cobrassem serviços 

emergenciais nas pontes caóticas, pois não dava mais para esperar até o mês de maio. 

Do contrário, segundo  os moradores da Comunidade de Aracê, iriam radicalizar, ou 

seja fecharão a PA 238 em prol de alguma resposta. Portanto este representante pediu 

calma, porque iria reivindicar providencias junto ao Parlamento para ser o 

intermediador perante ao Executivo, nas se não houvesse resposta positiva, iria se 

juntar aos demais e radicalizarem porque como estava a situação, não dava pra 

continuar. Até porque eram representantes de todo o Município, principalmente as 

Localidades que não havia nenhum representante e ficam a mercê da sorte,. 

Entendendo ainda que nesse período cada Vereador estava sendo julgado para uma 

posterior eleição, porque o Povo saberá á quem escolher. Agradeceu ao Vereador 

Elionae Almeida, pelo tempo concedido e cada Legislador que estava com o Poder na 

mão que tomassem a dianteira como forma de evitarem qualquer tipo de acidentes. 

Assim como a ida dos médicos que não estavam conseguindo passarem para dar 

atendimentos aos necessitados. Por questão de ordem a Vereadora Kátia Regina, 

parabenizou o representante da Comunidade de Ururi, pela sua vinda na Casa e fazer 

suas reivindicações aos Parlamentares, pois eram representantes neste Município. Até 

porque pode observar que o Sr. Pantoja já havia colocado toda essa situação ao Prefeito 

Municipal. Afiançou ao representante da Comunidade que na Localidade de Ariri as 

coisas não seriam diferentes, mesmo com a luta desta Legisladora e seu par Edson 

Rebelo. Destacando que todos os Vereadores eram cobrados e posteriormente seriam 

julgados. Prontificou-se em contribuir com a Comunidade, porque o seu representante 

estava sendo um exemplo para as demais que também luravam por melhorias. Deu seu 

apoio a Presidenta da associação dos Moradores de Ururi presente na galeria da Casa e 

ao professor Rubenildo que tão bem o representou. O Vereador Elionae Almeida, 

agradeceu a presença do representante, professor Rubenildo Miranda, garantindo-lhe 

que a Casa Legislativa iria acampar nessa luta em prol a Comunidade acima citada. 

Assomando a tribuna da Casa o Vereador NILMAR GAMA, afiançou que uma 

Professora lhe havia procurado através das redes Sociais há respeito de toda essa 

problemática e que todas as reivindicações eram válidas. Pois o que caberá a Casa é 

cobrar. Até porque em dois mil e dezessete foi publicado nas redes Sociais através do ex-

presidente Rômulo Robson, que haviam seiscentos mil reais para a recuperação dos 

ramais. Que para investir a Prefeitura não deve limitar, porque deveria acabar com 

aluguéis de carros, casa e outros. Até porque nas administrações bem anteriores não 

haviam maquinários e somente há partir da gestão Ivanito Gonçalves foram que as 

maquinas começaram a chegar no Município. Destacando que o trator verde era 

destinado para a Secretaria de Agricultura e não para fazer roçagem das ruas e restante 

paradas, tudo por consequência da falta de gestão e uma má administração até porque 

para piçarrar não seria barato. Comentando que a atual administração só sabia das 

cestas básicas, quanto ao resto, tudo estava no descaso. Falando ainda que a Saúde não 

funcionava, porque nem o básico existia concordando que todas as demandas deveriam 

ser mostradas no Ministério Público. Comentando ainda que deveriam abrir uma 

Comissão para ser investigado os seiscentos mil reais para a recuperação dos ramais, 



pois até a presente data ninguém havia trazido os extratos bancários de dois mil e 

dezessete e dois mil e dezoito, porque o trabalho não poderia ser feito no inverno e sim 

somente no verão, para que não houvessem mais justificativas. Mesmo assim o Prefeito 

só mostra as coisas bacanas, sugerindo que o publicasse os extratos bancários porque 

propagandas existiam muitas. Quanto a Educação, assegurou que estava havendo 

evasão Escolar, porque não faziam nada. Falando que haviam pegado muito recurso de 

repartição e não realizaram também nada, querendo saber onde estava a gestão Pública, 

que somente sabiam fazer era criarem vagas de emprego ao seu favor. Ao concluir 

afiançou que o Prefeito numa tentativa desesperada de pegar o diretório do PR somente 

ficaria com a sigla e número vinte e dois, o Cidadão havia ido chorar par o vice-

governador. E este Legislador colocou o partido a disposição porque o que tinha eram 

bastante partidos. Porque Deputados bancavam campanhas de Políticos e Prefeitos, mas 

depois as prefeituras ficavam atreladas há eles. Da tribuna da Casa o Vereador 

RENATO JUNIOR, parabenizou o Professor Rubenildo Miranda e representante da 

Associação de Moradores da Comunidade de Ururi. Afiançando que era ciente do que 

estava ocorrendo. Dessa feita sugeriu que convidasse o Prefeito Municipal, Liderança 

comunitária e Vereadores, para conversarem esses problemas do ramal. Pediu de viva 

voz, ao Prefeito e Secretário de Infraestrutura que pudessem estar mandando amenizar 

as partes mais piores, para garantir o direito de ir e vir das pessoas e traçar com 

humildade metas para a recuperação dos ramais como um todo no próximo verão. 

Pediu também união da Casa para irem perante ao Gestor Municipal, com o intuito de 

serem sabedores o que o mesmo estava planejando para as melhorias dos ramais. 

Colocou-se a disposição dos moradores da Comunidade de Ururi, argumentando que 

independentemente ou não se havia saído Emenda ou não, os parlamentares deveriam 

ir em busca de Emendas Parlamentares para a recuperação dos ramais em toda sua 

extensão. Disse ainda que a questão saúde Municipal, era algo que precisava ser 

melhorada com bastante brevidade. Por questão de ordem o Vereador Elionae Almeida, 

garantiu que nessa data estava no aguardo conforme Convocação a vinda do Secretário 

Municipal de Saúde, convocando através deste legislador e edil Kátia Regina, para que 

viesse prestar esclarecimentos concernentes as mazelas na saúde. Portanto se até o final 

do horário da presente sessão não comparecer no plenário, estaria cometendo crime de 

responsabilidade. Destacando que este Parlamentar sendo pertencente a bancada do PT, 

deveria ser respeitado, principalmente com causas em prol ao povo, porque o poder 

deveria ser respeitado. Assomando a tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, 

assegurou que a problemática dos ramais era muito séria e precisava ser resolvida, até 

porque os Vereadores sempre estavam cobrando. No entanto o Prefeito desde que 

assumiu o Poder concertava uma coisa e tão logo caia outra e tudo estava sendo 

construído com recursos próprios. Solicitou de imediato o envio de oficio ao Prefeito, 

para que estivesse recebendo em seu gabinete os representantes da Comunidade de 

Ururi, este Legislador, Vereador Elionae Almeida e quem quisesse fazer parte, para 

juntos encontrarem soluções para amenizar a situação do ramal já mencionado. 

Direcionando a fala ao Vereador Nilmar Gama, disse-lhe que seu ato covarde e 

desrespeitoso, ao afirmar que havia milhões de repatriação e Sessenta e quatro vagas de 

emprego. Assim como ao empenho através da Emenda impositiva do Deputado federal 

Nilson  Pinto destinada à recuperação dos ramais no valor de seiscentos mil reais, que 

ainda não havia sido liberada, mas que o citado Parlamentar já estava em busca de 



recuperar ao destinatário a verba. Até porque a politica do MDB era tão somente eleger 

o Helder governador. Dessa feita a verba continua empenhada, mas que o Vereador 

fizesse sim a denuncia e protocolasse na Mesa Diretora a abertura da CPI para 

investigar a emenda acima mencionada. Porque afirmar e chamar de mentiroso era 

fácil. No entanto os que haviam prometido asfaltarem até a Localidade de Guajará, 

nada tinham mostrado nesses três meses. Destacou todas as obras já feitas com recursos 

próprios da Prefeitura municipal, também como os salários dos Servidores em dia 

apesar de pagar duzentos mil reais todos os meses de dividas da administração passada 

no que tange a questão do INSS. Desafiando o Legislador para que trouxesse um oficio 

mostrando que beneficio havia trazido para o Município de Colares. Por questão de 

ordem o Vereador Nilmar Gama, falou ao Vereador Rômulo Robson, que não deveria a 

palavra “nós”, porque não era o Prefeito, pois o papel do mesmo era fiscalizar, Legislar 

e Julgar. Até porque nenhum teria vindo para mostrar benefícios e quanto ao Deputado 

ele não estava errado em defende-lo, mas que este Edil que vos falava, não tinha 

conchavos com deputados, porque quando eles queriam trazer assim o faziam. Portanto 

Deputado estadual e Federal não iriam impor nada pro grupo, porque o atual Gestor 

não mandava em nada. Dessa feita não iria falar de ramal asfaltado porque teria sido 

apenas um eleito pro quinze e também não era porta voz, porque se havia votado é 

porque acreditava na duvida, pois o que estava saindo já tinha a certeza que não mais o 

faria nada e saberia também quem o Prefeito era. O Vereador Rômulo Robson, garantiu 

que sendo Líder de Governo na Casa, responderia sim pelo Executivo municipal. Da 

tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, afiançou que era muito fácil 

falar de partido, mas não confiava em nenhum Vereador, porque a cada dia que se 

passava lhes surpreendiam e desrespeitavam. Imaginando as cobras grandes. Porem 

que façam bom aproveito dos partidos. Porque este Legislador não havia precisado de 

nenhum para chegar na Casa do povo. Garantindo que Vereadores no Município 

estavam desacreditados. Achando lindas as palavras do Líder de governo, vendo até que 

ponto chegariam, porque era visível que queriam apenas o Poder e estatus. Portanto o 

Prefeito era sabedor das problemáticas dos ramais, porque burro e cego ele não era. 

Pois fazer qualquer serviço nesse período não iria adiantar em nada. Sendo agravante 

porque o ônibus escolar, viatura policial e ambulâncias estavam impossibilitados de 

trafegarem, que por consequência prejudicará em muito a situação dos moradores e 

alunos da zona rural. Relatou aos presentes que o carro coletor de lixo estava indo 

buscar madeira na Comunidade de Aracê, e em uma dessas viagens pela parte da noite 

havia ficado atolado. Carro este doado pelo senador Paulo Rocha e Helder Barbalho, 

que se algo ocorrer com seus mecanismos, correrá o risco de ficar parado igual a 

maioria dos outros veículos e para vir outro igual estava muito difícil. Falou ainda que 

na Casa Legislativa não estava mais havendo respeito, pois estava predominando a 

ambição e fofocas. Até porque não estava brincando de ser Vereador, lhe causando 

enjoo há determinados Vereadores da forma como estavam agindo que o tornava 

insuportável olhar para a cara de alguns Parlamentares. Até porque o povo não sabia 

um terço do que estava ocorrendo e que não adiantava fazer mal ao próximo, 

esquecendo o dia do amanhã, porque não seria Deus que queria a maldade e sim a 

própria pessoa. Pois não era melhor que ninguém e apenas brigava pelas melhorias do 

Município e não para benefícios próprios. Disse ainda que estava sendo ridícula a 

postura de alguns parlamentares, fato que o povo desconhecia, mas que também não 



tinha medo de cara irônica do Vereador Rômulo Robson, pelo contrario; sentia até 

pena. Exigindo no mínimo o respeito pelo Povo Colarense. Pois era sabedor que a 

maioria dos Vereadores não gostava deste Edil, porque não ficava trancado entre quatro 

paredes em reuniões secretas com o Prefeito. Destacou que o Conselho Municipal de 

Saúde havia rejeitado todas as contas da Secretaria de saúde e que os prazos para a 

realização da conferencia de Saúde haviam se esgotado. Pediu o envio de oficio ao 

secretário Municipal de licitação, para que informe há respeito da instalação do 

aparelho de R X na unidade básica de Saúde, por existir prazo de validade do aparelho. 

Por questão de ordem o Vereador Rômulo Robson, que falou que o edil Wladimir 

Conceição havia prometido que o governador Helder Barbalho ganhasse, o ramal seria 

asfaltado até a localidade de Guajará. Como réplica o Vereador Wladimir Conceição, 

afiançou que havia prometido que desde de janeiro iria ser incansável em perturbar o 

Governador para que os ramais fossem recuperados, até porque não era o governador 

do Estado asfaltar os ramais, porém iria sim reivindicar em prol aos Munícipes que 

sofrem as consequências dos ramais intrafegáveis. O Lesgilador Rômulo Robson, disse 

ao Vereador Wladimir Conceição que ele não tinha moral para pedir nada. O Vereador 

Wladimir Conceição, disse não ser ironia, mas iria pedir sim, ao contrario do PSDB que 

havia passado vinte anos no poder e nada tinha feito e hoje o povo estava sofrendo as 

consequências com os ramais intrafegáveis. Falando ao Vereador que fosse trabalhar. 

Passados os trabalhos para a PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. Da Tribuna 

da Casa o Vereador Presidente EDSON VIEIRA REBELO. Parabenizou a atitude do 

professor Rubenildo, falando-lhe que os parlamentares eram incansáveis na luta no que 

tange a recuperação dos ramais. Porém iriam conversar com o Prefeito, porque a 

situação atual que estava afetando até o alunado. Decisão esta em conjunto com todos 

os Parlamentares. Afiançou entristecer-se com os debates calorosos neste Legislativo. 

Parabenizou os Edis por terem aberto a CPI, pois este Presidente já estava de posse de 

algumas documentações para ser apresentado no momento solicitado. Crendo em deus 

que tudo seria resolvido até porque estava tranquilo e aberto para qualquer diálogo. 

Disse ainda não ser sabedor o porque do Assessor Contábil não estar presente no 

Legislativo, quanto aos presentes ter ido ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM e 

na ocasião pediu o Parecer técnico há respeito do funcionário Márcio José, obteve a 

informação que já estava pronto, aguardando apenas o Conselheiro assinar para ser 

entregue a conhecimento da Casa, mas de ante mão, o controlador lhe informou que o 

órgão indica que os Servidores Marcio José e João Alberto fizessem a opção funcional, 

devido a função das mesmas não ser técnica no Legislativo. O único que estava tudo 

certo poderia permanecer era o Vereador Rômulo Robson. Dessa feita garantiu não 

querer prejudicar ninguém, mas que iria respeitar a decisão do órgão competente. Em 

parte o Vereador Nimar Gama, disse que se não houvesse compatibilidade do horário, 

ele não poderia ficar?. O Vereador Rômulo Robson, disse que devido a função de 

servidor na Casa não ser técnica e a lei não tratava dessa duplicidade a situação seria 

essa. Comunicou ainda que o Prefeito iria receber os representantes da Comunidade de 

Ururi em sua residência para ser discutido e posteriormente buscando soluções há 

respeito do ramal da citada Localidade. Retomando a fala o Vereador presidente, que 

todo procedimento tomados no Legislativo são sobre orientações Jurídicas e Contábeis, 

portanto continuava tranquilo no que estava fazendo. Por questão de ordem o Vereador 

Nilmar Gama, quis saber o porque a reunião com os representantes da Comunidade de 



Ururi não seria realizada na Câmara? O Presidente da Casa sugeriu que todos fossem 

juntos até a presença do Prefeito. O Edil Wladimir Conceição garantiu que na casa do 

Prefeito não iria, porque a reunião deveria ser em seu gabinete na Prefeitura 

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

o Legislador Wladimir Conceição, informou que estava no Município na equipe do 

Basa, que através da Colônia de Pescadores iria trazer benefícios aos pescadores por 

meios do seguro do defeso. Até porque muitos beneficiados no Município recebem o 

citado seguro em Cidades do Marajó. Quis informações há respeito de algumas 

situações que estavam ocorrendo nas instalações elétricas da Escola Estadual Dr. José 

Malcher. Pediu providencias com relação a avenida Capitão Uirangê, porque devido o 

trafego dos ônibus escolares, a mesma está ficando danificada. O parlamentar 

ELIONAE  ALMEIDA, afiançou que havia sido procurado por alunos da Escola sede 

Dr. José Malcher, que de fato os problemas na referida escola era pertinente, pois as 

instalações elétricas tinham sido feitas de maneiras incorretas. Pedindo ao Líder de 

bancada do MDB, que o governador quando viesse entregar de fato a Escola trouxesse 

n a sue bagagem um aparelho de ar condicionado, porque quando todos ventiladores 

eram ligados, faltava energia no prédio, podendo causar até mesmo um curto circuito. 

Não sendo sabedor se o Diretor da referida instituição de Ensino havia tomado alguma 

providencia neste particular. O Vereador Wladimir Conceição, disse-lhe que segundo 

comentários, não foram colocados os disjuntores porque a obra não tinha sido 

concluída, sendo bastante preocupante, porem as resposta ficaria a critério da equipe 

técnica que prestava serviços de fiscalização para a SEDUC, porque a fiação não era 

apropriada porá a instalação. O Edil RENATO JUNIOR, pediu que fosse enviado oficio 

ao Secretário de Infraestrutura para que mandasse  fazer reparos na estrada que dava 

acesso ao bairro do bacuri, deste as proximidades do igarapé tubinho, até a área de 

invasão. Fosse enviado oficio também a Secretária de Educação, para que estivesse 

providenciando um transporte para transportar os alunos dos bairros Bacuri, 

Maranhense e Jangolandia, principalmente nesse período chuvoso, que molha os seus 

materiais escolares. Sugeriu que quando o engenheiro viesse fazer a vistoria na Escola 

Sede, que o padrão da energia fosse  substituído e a cobertura da quadra fosse adaptada 

porque quando chove, a mesma fica totalmente molhada. O Vereador  Rômulo Robson, 

rogou o envio de oficio conjunto para a operadora de telefonia móvel CLARO, para que 

pudesse estar expandindo o sinal telefônico à todas as localidades deste Munícipio, com 

base no oficio resposta da ANATEL. Oficializasse também a secretaria de Meio 

Ambiente, para que notificasse todos os bares e restaurantes da praia, porque as fossas 

transbordaram e providencias enérgicas deveriam ser tomadas. Dessa feita iria pedir a 

reativação dos mesmos somente com o uso dos banheiros químicos. Oficializasse 

também o Prefeito com copias ao Secretário de Infraestrutura para que mandasse fazer 

a manutenção dos refletores do ginásio de Esporte Maezão. Informou que na quinta-

feira, seriam construídas as lombadas na entrada da Cidade, as proximidades da Vila 

Boa esperança, assim como o serviço de iluminação pública na citada Vila. A 

Vereadora Kátia Regina, comunicou o Presidente da Associação de Moradores da 

Localidade de Ariri,  que todos os ofícios de solicitação em prol a citada Localidade, 

através desta parlamentar encontravam-se a disposição do mesmo. Porque somente 

através de parcerias e união fariam a força. Parabenizou o representante da 

Comunidade, garantindo-lhe que esta Parlamentar iria fazer parte da reunião. O 



Vereador Valmin Trindade, quis saber em que pé estaria o projeto de Lei de sua autoria 

que dava nome a Escola de Musica Raul monteiro. O Vereador Elionae Almeida, 

respondeu-lhe que o referido Projeto encontrava-se tramitando na Comissão de Justiça. 

O Vereador Rômulo Robson, pediu que fosse enviado oficio ao Conselho Municipal de 

Educação, comunicando o nome dos Parlamentares, para comporem como Membro e 

Suplente do referido Conselho. O Vereador Nilmar Gama, pediu que fosse assinado um 

documento porque era impossível acreditar nas palavras do prefeito e porque 

documento iria pautar todas as reivindicações. Nada mais a tratar 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 05 de abril de 2019. 


