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Aos  doze 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: 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 João 

capítulo 10 Versículos de 31 á 42. Convém registrar que a ATA da octogésima segunda 

sessão ordinária foi retirada para correção á pedido do Vereador Valmin Trindade. 

Foram lidos os expedientes: Atestado Médico, oriundo do Vereador Marcos Jorge e OF; 

N° 015/2019, Coordenação Geral do SINTEP. Na HORA DO GRANDE 

EXPEDIENTE, assomando a tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, 

informou aos presentes que através do Deputado Nilson pinto, já publicado no Diário 

Oficial da União a secretaria Municipal de Saúde estaria recebendo um carro para o 

setor de endemias. Afiançando que poucos Munícipios haviam sido agraciados com 

veículo o qual iria fazer parte das ações de endemias com o trabalho preventivo. Assim 

como a emenda Parlamentar do Deputado Beto salame, estava chegando neste 

município mais uma ambulância e provavelmente o aparelho de eletrocardiograma, 

ganho este muito grande ao Município. Falou ainda que o serviço de ultrassonografia 

já estava em pleno funcionamento e até no final do mês já estava implantado a parelho 

de Raio X. Informou aos seus pares que provavelmente os técnicos da Defesa Civil 

estariam no Município para inspeções nos pontos críticos. Dessa feita estria indo na 

FUNASA para que fosse viabilizado os banheiros, saneamento básico e o plano de 

saneamento básico ao Município decolares. Disse que o Governo estava atento nas 

conclusões de forma integral a conclusão das Escolas Estaduais, que será entregue, 

pois será muito grande a felicidade dos Professores e Alunos. Da tribuna da Casa o 

Vereador NILMAR GAMA, pediu novamente do presidente da Casa providencias para 

que fosse transmitido o programa das sessões da câmara, porque os Munícipes não 

estavam mais sabendo o que era Executivo e Legislativo.  Pois dessa forma o Presidente 

estaria mostrando, porque a administração era uma máscara, porque até obra do estado 
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estava inaugurando e as sessões transmitidas através dos sites, mostraria o que era 

transparência, mostrando a atuação do legislativo e que não tinha nenhuma culpa das 

obras paradas, falta de merenda escolar e outros, porque toda a culpa era do Governo 

Municipal. Portanto o Legislativo deveria sair desse comprometimento, com Poderes, 

porque o Judiciário deveria ser mais ativo e verem em loco as demandas, principalmente 

com relação a obra da praia, pois ficou surpreso do Vereador Rômulo Robson não ter 

visto as oito exigências, para a realização da mesma, porque o pedido era que a obra 

fosse construída na calçada e não na areia. Consequência de tentativa desesperada que 

tanto cega a gestão, porque como não bastasse quis inaugurar como aula inaugural em 

uma Escola do Estado que nem estava concluída, sem deixar no esclarecimento a 

enorme poça d’agua existente no local, até porque o povo já havia dado respostas nas 

últimas eleições e a administração não poderia forçar ,porque não sabia lidar com o 

contraditório, porque o que sabiam fazer era politicagem .Assomando  a tribuna da casa 

o Vereador MARCOS JORGE, pediu que fosse enviado oficio convidando representante 

da UFRA para que viesse no legislativo prestar esclarecimento há respeito do núcleo da 

UFRA que uma vez haviam firmado convenio com o Município e o gestor estava 

cumprindo de forma responsável , mas a instituição estava deixando a desejar porque os 

pais estavam esperando uma universidade que seria o sonho de muitos filhos do 

Município. De Acordo com o oficio de solicitação da coordenação do SINTEPP / 

Colares, o presidente concedeu espaço da tribuna livre da casa aos coordenadores, 

Álvaro Oliveira e Kelly de Araújo os quais reivindicaram dos parlamentares 

providencias, para resolverem vários impasses perante ao Executivo, porque  tinham 

sido eleitos para represente do Povo. Destacando também a seguinte pauta a ser 

exposta: a) Não pagamento do piso da Rede Estadual; b) Precatórios do FUNDEB;  c) 

Reforma da Previdência; d) Conselhos Municipais da Educação e  e) Aposentadoria dos 

Servidores Municipais. A Sra. Kelly, leu a carta aberta ao Povo, destacando a 

participação do SINTEP nos conselhos. Principalmente porque a administração havia 

contratado um a empresa para fornecer alimentação escolar. Destacando que existiam 

alunos que buscavam a merenda Escolar como o único alimento. Mas que se tornava 

difícil fazerem esse acompanhamento por não terem o Poder do TCM. Assim como o 

FUNDEB que estava na mesma dificuldade, porque o Governo Municipal queria 

condicionar documentos dos anos de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito. 

Esquecendo que o conselho não era submisso ao governo Municipal e sim o governo 

que deveria dar explicações ao conselho, mesmo havendo as reuniões e audiências as 

documentações não estavam chegando, até porque não eram conselhos de passagens e 

estavam esquecendo que já haviam ocorridos bloqueios nas contas por falta de 

prestação de contas. Denunciou o acumulo de cargos e a administração não se 

manifestava, aguardando resposta do TCM. Disse ainda que desde o ano de dois mil e 

treze quando foi aprovada a Lei Complementar cento e dois que modificava artigos do 

regime Jurídico Único com relação ao triênio e mesmo já tendo algum entendimento 

Jurídico, continuavam pagando quinquênio. Mediante ao exposto pediu providencias da 

Casa e o atendesse os pedidos acima mencionados. Porque no próximo ano seria na 

porta da Casa dessas pessoas que iriam bater. O Professor Álvaro Oliveira falou que o 

Estado não estava pagando o piso salarial. Alertando os parlamentares que já existia 

um quadro de temporários que já havia atingido mais de trinta por cento e uma das 

promessas de campanha da atual gestão era a realização do concurso público, também 



não queriam que os funcionários fossem terceirizados, porque as empresas tendiam 

lucrarem e quem sairia perdendo eram os trabalhadores. Portanto havia sido promessa 

de campanha e forma de eixo de valorização dos servidores, porque existiam alguns que 

desde de dois mil e seis que estavam com o mesmo salario. Dessa feita e devido as 

demandas os trabalhadores estavam buscando documentações para entrarem com 

mandato de segurança. A Vereadora Kátia Regina, sugeriu que fosse realizada uma 

audiência publica para juntos em consenso pudessem ver o que poderia ser resolvido de 

forma democrática todos esses impasses, em respeito a classe dos professores, porque 

teriam mais tempo para o dialogo. O Vereador Wladimir conceição, deu seu apoio a 

calasse sindical que buscavam melhorias em prol ao corpo docente e dissente, porque 

considerava vergonhoso muitas atitudes do Prefeito, mas se assim acorria era porque 

tinha a maioria no Legislativo. O edil Nilmar Gama, disse que tinha enfrentado na pele 

o que eram melhorias. Até porque o problema escolar era falado em todas as sessões, 

sendo difícil lutar com a falta de transparência, porque não entendia como era que o 

prefeito havia ganhado selo de transparência se não informava nada. Direcionou a fala 

ao secretário de Administração presente na Casa e que havia sido autor do Projeto da 

Lei do triênio como Vereador na Legislatura passada e que até a presente data nada 

tinha sido resolvido. Disse ainda que o Conselho Municipal de Saúde havia rejeitado as 

contas da saúde; desde que assumiu pedia os estratos bancário que o documento público 

referente a emeda destinada aos ramais e não o entregavam a cópia. Assim como o 

transporte Escolar, que o Conselho Municipal de Educação é travado por certas 

justificativas inaceitáveis. Não existindo gestão para conteções de gastos e se houvesse 

seria um desastre para a administração, porque a folha de pagamento era encharcada, 

porque havia falta de transparência. Destacando que a merenda escolar era o único 

incentivo as crianças, não tinham porque as empresas da Cidade de Anajás, quando 

mandava era açaí estragado e com sabor horrível, sem falar dos outros complementos. 

O Legislador Rômulo Robson, afiançou que a partir da discussão, seria um passo para 

o dialogo. Comentando que o triênio era uma expectativa de muitos. Sugerindo que os 

Edis façam um ofício conjunto, para que a Coordenação do SINTEPP e Vereadores 

estivessem viabilizando junto ao Executivo adaptações para que o direito dos servidores 

fossem garantidos. Disse que já havia se apresentado como Membro do Conselho 

Municipal de Educação e o Vereador Elionae Almeida como Suplente, até porque os 

edis Nilmar Gama e Wladimir Conceição haviam saído por serem faltosos nas reuniões, 

sem esquecer que o Edil Wladimir havia chamado o Conselho de porcaria. Portanto o 

Conselho era indicado por um colegiado e apoiado por Leis para ser um colaborador. 

Assegurando que de fato devesse haver audiência pública mais ampla para ser 

elaborada ATA e colher assinaturas com intuitos dos direitos de serem garantidos. 

Colocando-se a disposição do Sindicato concernente ao reajuste dos professores. Assim 

como o concurso publico que já deveria ser olhado com mais atenção. Teceu 

comentários concernente a luta em prol ao não fechamento de algumas escolas 

Estaduais, porque já existia um processo e que deveriam cobrarem severidade da 

coordenação e órgão competentes o mais rápido possível. O legislador Elionae Almeida, 

afiançou ter assinado com satisfação o oficio como Suplente do Conselho Municipal de 

Educação, porque já era Membro do Conselho Nacional e como iria em busca de 

Deputado do Partido Trabalhista  para irem de encontro a reforma da previdência. 

Dando seu apoio ao Sindicato. Falando ainda que a Câmara estaria cooperando com o 



SINTEPP para que houvesse a Audiência Pública com os dezessete Deputados Federais 

no Pará e principalmente aqueles que foram votados neste Município para estarem 

presentes no citado evento. Até porque segundo comentava-se que já estaria havendo 

uma negociata para o massacre do povo, que seria a reforma providenciaria. Concluiu 

falando que a Lei do triênio, por ser Lei deveria ser cumprida, pedindo ao Líder de 

Governo na Casa que estivesse articulando reunião com o Prefeito na presença de 

Executivo Municipal, Legislativo, Judiciário Secretária de Educação e professores para 

discutirem e chegarem há um consenso e começarem a pagar esse direito dos servidores 

que foi aprovada neste Poder, mas que não estava sendo praticada. O Edil Renato 

Junior, afiançou que a Educação transformava cada Cidade e de forma nenhuma 

poderia ficar alheio á classe, pois a reforma era bastante preocupante. Porém 

concordava que houvesse a Audiência Pública para serem discutidas entre os órgãos 

competentes todos os impasses e se possível já saírem com resultados positivos. 

Parabenizou a iniciativa em lutar por seus direitos, pois hoje era Vereador e no 

amanhã, quem sabe. Deu seu apoio a classe para qualquer eventualidade. Com a 

palavra a Sra. Kelly de Araújo, falou que no dia três de maio haveria uma Audiência 

Pública para serem discutidas vários assuntos pertinentes a classe, sugerindo que os 

convidados ou representantes estivessem presentes na mesma. Pediu ao Presidente da 

Casa cópia da ATA desta sessão. O Vereador Presidente Edson Rebelo parabenizou os 

servidores da Educação, falando-lhes que a Casa estava de portas abertas para recebe-

las, dando seu apoio para toda a classe. Dando continuidade aos trabalhos assomando a 

tribuna da casa o vereador RENATO JUNIOR, garantiu que este Parlamentar 

preocupava-se bastante com o Município. Dessa feita, afiançou que esteve na Casa Civil 

para marcar audiência com o Governador, Prefeito Municipal e Vereadores, para 

tratarem sobre a implantação da Agencia do Banpará no Município de Colares, luta 

esta de todos os Vereadores, que irá amenizar a situação financeira dos Munícipes. 

Pediu novamente o envio de oficio ao setor de vigilância sanitária para que fizesse uma 

fiscalização minuciosa concernente ao tratamento da carne animal nos açougues e 

posteriormente enviar á este parlamentar o relatório da referida fiscalização e analise. 

Afiançou que a vinda da Coordenadora técnica da Defesa Civil ao Município deveria 

ser com urgência, e  que denunciasse o mais rápido possível as situações das pontes de 

Candeuba, Santo Antônio de Colares, Ponta do Bacuri e bairro Jangolandia, por 

necessidade de melhorias à bem de todos os moradores e visitantes. Da tribuna da Casa 

o vereador  WLADIMIR CONCEIÇÃO, parabenizou o Líder de governo pela 

informação que estaria chegando ao Município mais uma ambulância, porem seria 

mais uma a ser contabilizada para ficar no relento. Pedindo novamente que uma fosse 

disponibilizada para atender os que necessitam na zona rural para chegarem a UBS de 

Saúde do Município. Até porque a viatura da policia Militar outro dia teve que 

transportar uma paciente no seu local de origem. Mas que também muitas das vezes 

existiam certos motoristas que ausentavam-se do seu ponto de serviço principalmente no 

horário de almoço e o transtorno era seu maior. Não sendo justificativa porque a 

administração pagava um absurdo de alimentos para outros funcionários e porque não 

pagar também aos motoristas. Disse ainda que na Localidade de Ariri por questões 

politicas haviam tirado a técnica de enfermagem. Porem não deveriam ter colocado uma 

profissional que residisse em Colares, porque quase não aparece no Posto e os pacientes 

necessitados ficavam a mercê da sorte. Destacando outro absurdo, que seria o desvio da 



função, porque tinha um agente de portaria lotado como motorista do carro da 

Assistência Social. Disse ainda que não existia remédio controlado para os pacientes 

necessitados, assim com o AS é um comprimido poderia salvar uma vida. Pediu que 

fosse enviado oficio á Secretária de Assistência Social, para que estivesse olhando com 

carinho para o Sr. Elias mais conhecido como ( zulisca ), pois estava necessitando ser 

transportado para a Capital do Estado para fazer fisioterapia e não disponibilizava de 

condução para chegar ao atendimento. Também na oportunidade fosse agradecido a 

mesma a sua contribuição dada ao Sr. que havia sido picado de cobra. Rogou a 

Presidência da casa que enviasse oficio ao secretário de Infraestrutura para que 

mandasse fazer a tapagem de um buraco ( boca de lobo ) na esquina da Travessa XV de 

novembro com a Rua do Rosário, que estava bastante critico e na eminencia de causar 

acidentes com grandes proporções, caso providencias não forem tomadas em tempo 

hábil. Assim como que estivesse fazendo reparos na Rua Capitão Uyrangê Hollanda que 

estava praticamente toda esburacada devido as fortes chuvas. Fosse também viabilizado 

a construção de lombadas as proximidades da Vila Boa Esperança, pois os moradores já 

estavam cobrando há muito tempo e se não fossem atendidos, tomariam atitudes 

enérgicas, tais como: interditar a PA 238. Afiançou que a retro escavadeira, o problema 

seria apenas elétrico e ninguém concerta, sendo cada absurdo que acontece nesta 

administração, que por consequência já existia até garça no bairro Jangolandia por 

estar se transformando em um verdadeiro lamaçal. Rogou que fosse oficializado o 

Secretário de Cultura, para que enviasse a este Poder a programação do dia primeiro de 

maio. Falou a Vereadora Kátia Regina que se atendesse mais a fala de seus pares e 

esquecesse o horário regimental. Disse ser louvável a vinda do aparelho do 

eletrocardiograma, faltando apenas o desfibrilador. Em aparte o Vereador Renato 

Junior, assegurou que a vinda do aparelho era bastante louvável, mas que também 

pudessem estar contratando um cardiologista, para vir dar consultas pelo menos uma 

vez ao mês. Retomando a fala o Vereador Wladimir Conceição associou-se a fala do seu 

par supra mencionado concernente ao especialista. Teceu comentários há respeito da 

instalação do aparelho de Raio X, que tinha prazo para ser instalado e achando 

louvável a instalação e funcionamento do aparelho da ultrassonografia, pois tinha 

certeza que iria amenizar a situação dos pacientes, principalmente as grávidas que 

tinham ,de se deslocarem para outras Cidades para fazerem as ultrassonografias. Ao 

concluir disse que esteve conversando com a Coordenadora da Rádio Rosário FM e 

obteve informação que eles estavam aguardando um telefonema de Brasília há respeito 

do funcionamento da mesma e caso fosse positivo ele voltaria ao ar nos próximos dias. 

Mediante ao exposto este Vereador rogava que tivesse êxito, porque o Povo já era 

ouvinte assíduo do programa da Câmara. Passados os trabalhos PARA A PRIMEIRA 

PARTE DA ORDEM DO DIA, assomando a tribuna da Casa o Vereador ELIONAE 

ALMEIDA, afiançou que os ramais estavam em péssimas condições. Todavia os 

representantes das Comunidades de Aracê e Ururi, somente reivindicavam os seus 

direitos de irem e virem, porque o único Prefeito que havia mexido nos ramais havia 

sido o Ex-Prefeito Ivanito Gonsalves, porque porem desviou a Emenda Parlamentar no 

valor de cem mil reais para a recuperação dos citados ramais e que hoje responde 

perante a justiça respondendo pelos seus atos. Porque devem ter respeito, 

responsabilidade e compromisso para tratarem as coisas públicas. E os Parlamentares 

com o Povo, porque se tivesse usado o recurso devidamente nos ramais das 



Comunidades em apreço, os mesmos não estariam nessa situação degradante e os 

Vereadores deveriam fiscalizar tudo o que vier para o Município. Disse ainda que iria 

analisar a documentação do Conselho Municipal de Saúde que havia sido uma 

solicitação de sua autoria, garantiu ser uma luta antiga a situação da UFRA, para que 

fosse instalada e posterior implantação de cursos sabendo-se ainda que haviam firmado 

convênios entre a Prefeitura e Universidade para ser implantado o plano de 

Saneamento básico que já era bastante antigo. Afiançou ter presenciado a situação da 

travessia irregular da balsa, pois por volta das treze e trinta o carro do gás estava no 

meio dos outros veículos. Dessa feita compartilha para que ocorresse o mais rápido 

possível ocorra o plebiscito para a obra da ponte. O qual seria intermediado juntos aos 

deputados e Senadores. Mesmo sendo sabedor que existiam pessoas contrarias ao feito. 

Até porque a evolução tinha seus altos e baixos, mais iria gerar impostos e rendas para 

que a Prefeitura não fosse o único cabide de emprego. Falou ainda que a reforma da 

previdência era algo bastante preocupante, mas no momento que houver a Audiência 

Pública muitas coisas seriam esclarecidas. De posse da palavra a Vereadora KÁTIA 

REGINA, afiançou que a cada dia estava mais difícil exporem suas opiniões, pois a 

Professora Suene Maira repudiou o posicionamento desta Parlamentar, que sempre 

estava lutando pelo desenvolvimento do Município causando lhe preocupação com 

relação a Audiência Pública que cada um iria dar sua  opinião e a Democracia trás 

sempre um ponto positivo ao Município. Até porque em tudo existia a oposição, mas as 

opiniões e sugestões deveriam ser respeitadas. Porque esta Legisladora sempre esteve do 

lado das mulheres e de todo o Município, porque era se dando o respeito que obtinha o 

respeito. Pediu que enviasse oficio ao Secretário Municipal de Infraestrutura, para que 

informasse quais medidas estavam sendo tomadas concernente ao igarapé localizado na 

PA 238, as proximidades do antigo bar denominado parada obrigatória, porque segundo 

comenta-se a tubulação estava cedendo e correndo riscos de desmoronamento. O 

Vereador Renato Junior em aparte, afiançou que por ser conhecedor do problema e já 

esteve conversando com o Prefeito, para que chamasse um Engenheiro, fazerem o 

relatório e posteriormente enviarem ao SETRAN por se tratar de uma PA e a 

responsabilidade seria do Estado para que fosse tomada as devidas providencias no que 

tange a tubulação acima citada. Retomando a fala a Edil agradeceu o seu par porque 

todas estavam lutando por uma justa causa. Destacando que a situação do Vereador 

Wladimir Conceição não estava sendo indiferente porque eram vinte e três 

Comunidades que precisavam de atenção, pois o problema da Zona rural era visível, 

principalmente na questão dos ramais. O Vereador Wladimir Conceição, disse que 

esteve na Localidade de Ariri, onde observa a satisfação dos alunos e professores na 

entrega da Escola Estadual. Falando ao Vereador Nilmar Gama, que tanto falava más 

não participava. Pediu de viva voz providencias com relação a várzea do ramal de Ariri, 

para que fosse feito uma reforma com urgência, pois a situação estava ficando critica. 

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 

da Vereadora Kátia Regina, requerendo do Gestor Municipal, para que fosse  

construído em caráter de urgência o muro da Escola Municipal Waldenir Conceição, na 

Localidade de ariri, neste Município. Esgotada a hora Regimental o Presidente 

encerrou a Sessão, convocando os edis para a próxima que seria Itinerante na 

Localidade de Guajará. 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 12 de abril de 2019. 


