
 

ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO PRIMEIRO PERIODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO 

DE 2019. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, nesta Cidade 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 á chamada habitual marcaram 

presença os Vereadores: 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 a Virgem do Rosário, declarou aberta a presente sessão. A leitura 

bíblica realizada pelo segundo Secretário e interpretada pelo Vereador Elionae Almeida, 

foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por são João, capítulo 14, versículos de 01 à 06. 

Foram lidas, discutida, votadas e aprovadas por unanimidade as Atas das: octogésima 

terceira, octogésima quarta, octogésima sexta sessões ordinárias e Ata da Sessão Solene 

em homenagem ao dia das Mães. Convém registrar que o presidente da Casa retirou a 

ATA da 82° sessão Ordinária para posterior aprovação, devido a solicitação do 

Vereador Renato Junior em fazer correção no pronunciamento do Vereador Wladimir 

Conceição. Leu-se os expedientes: OF, N° 010/2019, Coordenador de Vigilância 

Sanitária; OF: N° 087/2019 – Secretaria de Assistência Social; OF: N° 124/2019 – CT 

/OI/CAM, Empresa de Telefonia OI; OF N° 145/2019 – PMC/SMS/GB – Secretaria 

Municipal de Saúde e Relatório do TCM, acumulação de cargos públicos, concernente 

ao Servidor Marcio José Aragão de Sousa. Seguindo o Regimento da Casa o Presidente 

determinou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do Veto Parcial N° 

001/2019, de autoria do Prefeito Municipal sobre o 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. Em prosseguimento foi discutido e votado sem o 

parecer da Comissão de justiça e Redação de leis, devido ter perdido o prazo de 

tramitação. Ato continuo o referido Veto foi submetido em votação secreta, tendo o 

seguinte resultado cinco votos há favor do Veto e quatro votos contra o Veto. O 

Vereador Elionae Almeida declarou seu voto garantindo ter sido contra o Veto por 

achar que os Músicos devessem ser homenageados. O Edil Nilmar Gama também 

declarou seu voto, por se tratar dos Músicos, pois no Município existiam várias bandas 

de Músicas que estavam fazendo um grande trabalho social em prol as crianças, jovens 

e adultos. Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, assomando a tribuna da Casa o 

Vereador NILMAR GAMA, falou novamente das más condições dos ramais. 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ______________ de 2019. 

 

___________________________________ 

Presidente  



Destacando que os caras de pau dos opositores do governo Estadual, estavam querendo 

transparecer a boa conduta e moralidade. Pois os apoiadores do Governo que havia 

saído não sabiam serem opositores. Até porque Colares não estava sendo indicado do 

PSDB, porque os Deputados diziam que se uniriam ao povo, que seria tão somente uma 

tentativa de se unirem ao governo para benefícios próprios, Haja vista que o Município 

de Colares obteve o mais voto politico, porque o prefeito perde nas informações, porque 

o povo já e sabedor dos acontecimentos. Comentou há respeito da justificativa do Veto 

que merecidamente deveriam ter um dia do ano simbólico aos músicos, e que por 

consequência de uma administração covarde o feito foi vetado. Pediu o envio de oficio 

ao Gestor Municipal para que enviasse há este Parlamentar, cópias dos extratos 

bancários e Emendas destinadas ao Município, referente aos anos de dois mil e 

dezessete á dois mil e dezoito, porque precisa ser esclarecido de fato o destino de certas 

Emendas, principalmente a do Dr. Daniel destinada a compra de medicamentos e 

pagamento do Ginecologista, que até uns dias atrás não existiam no período dessa 

Administração essa especialidade. De posse da palavra o Vereador VALMIN 

TRINDADE, lançou elogios ao Prefeito concernente a construção da ponte na 

Comunidade de São Pedro. Pedindo ao gestor que fizesse o mesmo serviço, sendo 

incluso o muro de proteção na ponte da Localidade de Fazenda. Deu boas vindas ao 

Assessor Jurídico da Casa Dr. Marcelo Lavareda, rogando-lhe que fosse o Assessor da 

Câmara Municipal de Colares e não do Senhor Presidente, porque todos os 

Parlamentares precisavam de sua eficiência como Jurídico. Rogou ao Presidente que 

pudesse estar providenciando um gravador portátil para que as Sessões fossem 

gravadas, pois não acreditava que o Legislativo não estivesse condições de fazer a tal 

compra, para que não viesse ocorrer discordância na fala dos Vereadores, como já 

ocorreu com este Edil, Da tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, parabenizou 

toda a Coordenação do CRÁS  pela caminhada em prol ao dia do combate a exploração 

sexual. Assegurou que esteve na ANATEL conversando com o seu diretor, que na 

ocasião disse-lhe que a empresa de telefonia ou não estava cumprindo com suas 

obrigações, pois o serviço de telefonia era de péssima qualidade. Informou aos presentes 

na semana vindoura o Município seria contemplado com mais uma ambulância através 

de Emenda Parlamentar há pedido deste Vereador. Pediu o apoio do parlamento com 

relação ao serviço de táxi lotação, para que quando houvesse a votação na Alepa para a 

regularização desses profissionais que os Edis estivessem presentes para darem apoio 

para essa categoria. Assomando a tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, 

deu boas vindas ao novo assessor Jurídico da Casa. Afiançou que o Município tem uma 

história limitada com relação aos recursos, desde o governo do governador Simão 

Jatene, assim como na gestão do Sr. Helder Barbalho como Ministro da Integração, que 

muito contribuiu com alguns Municípios. Afiançando que a visão do Edil era muito 

enerti, porque a questão não seria eleitoral, mas sim uma necessidade há muito mais 

para o Município. Portanto a família Barbalho estavam no Poder e poderiam haver 

muitas articulações. Até porque o Prefeito já estava com o vice- Governador no PR e 

PSC do Deputado Zequinha Marinho fazendo parte do grupo do Prefeito. 

Demonstração que darão como resposta o desenvolvimento do Município, mesmo 

existindo muitas dificuldades. Disse ainda que esteve na Prodepa buscando através de 

órgão a informatização das Escolas, porque já existiam propostas do governo porque o 

Governador era de todo o Estado do Pará e se forem bater de frente nunca iriam 



contribuir com o Município. Até porque ao estar na inauguração da Escola Estadual 

Magalhães Barata, demonstrou sua luta em prol de todas asa Escolas Estaduais do 

Município, precisando em algumas que as aulas fossem retomadas e este Parlamentar 

será incansável nessa luta. Porque era sabedor do que o Município precisava 

juntamente com seus Munícipes. Porém o que estava faltando era humildade em saber 

que o Prefeito precisava de ajuda em conjunto por uma Colares melhor e desenvolvida. 

Ao concluir falou que no encontro da AMUCAM, conversou com vários Deputados, 

dentre outras coisas ficou sendo sabedor que o Projeto da Liga Esportiva será pautado e 

discutido para sua posterior aprovação na Alepa, tornando-se de utilidade pública 

Estadual. O Edil Nilmar Gama por questão de ordem garantiu ainda estar com o PR no 

Município, mas que poderiam levar e darem para quem quisessem, pois haviam muitas 

informações enganosas e mentirosas, demonstração que de qualquer forma queriam o 

Poder, porque o PSDB estava afundando, mas no entanto as pessoas já sabiam que era 

o Prefeito camarão. Da tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, deu 

boas vindas ao novo assessor Jurídico da Casa, pedindo-lhe que fizesse um trabalho 

transparente. Disse ainda que partido não vota em Vereador e que seus lideres só 

visavam a si próprio, porque não davam seu apoio para nada. Destacando novamente a 

situação dos ramais que estavam intrafegáveis. Afiançou que havia situações que não 

tinham medo de falar e que também não iria se matar andando atrás de Deputados. 

Quanto ao grupo do Prefeito como não tinha conseguido o MDB, que fizessem bom 

proveito do PR. Direcionando a fala ao assessor Jurídico da Casa, solicitou que 

intermediasse junto ao TCM para que fosse feita uma Auditoria no Município de 

Colares, nas áreas da Saúde, Merenda Escolar e principalmente na área da Licitação. 

Disse ainda que na medida que os Parlamentares não trabalhavam, acabavam caindo 

na boca do povo, até porque houveram Secretários que foram convocados e não 

compareceram e quando se fala ainda retrucam, esquecendo se que os nove 

Legisladores era para lutarem em beneficio ao Município, porque se assim fosse, tudo 

estaria perfeito. Assegurando que nunca iria participar do grupo do Prefeito por 

considerar uma gestão que muito deixa a desejar e seus escrúpulos. E se achavam que 

iriam apoia-lo estavam muito enganados. Assegurando que haviam músicos em todo o 

Município e que seriam sabedores do ocorrido no Legislativo, porque havia sido 

vergonhoso e triste vetarem o feriado em homenagem ao Músico. Todavia este edil iria 

nos quatro cantos do Município onde tivesse banda de Música e falar o ocorrido, pois 

quem fosse forte que aguentasse e os fracos arrebentassem. Pediu ao Presidente que 

enviasse oficio a secretaria Municipal de Educação, para que informasse para este edil 

o motivo do Professor José Odinaldo dá apenas uma hora de aula na Comunidade de 

Cumuii. Oficializasse também o Prefeito Municipal com cópia ao Secretário de 

Administração para que informasse á este legislador qual a real função do servidor 

Jorge Barata (Jorginho), pois segundo informações que ainda seriam apuradas, o 

mesmo estava deixando a viatura da PM sem combustível, que por consequência ela não 

estava fazendo ronda em todo Município por conta da falta do abastecimento cotado 

pela Prefeitura. No entanto que ficasse bem esclarecido que citado funcionário 

contratado não era mais que o Prefeito, para ficar humilhando as pessoas. Esperando 

que dessem a resposta certa há respeito deste particular. Comentando novamente da 

intrafegabilidade dos ramais, garantiu que como não bastasse agora até as motos 

estavam atolando por consequência da incompetência do secretário de infraestrutura, 



que em seu ponto de vista já deveria ter sido trocado, mas que por questão políticas 

continuava fazendo atrocidades. Ao concluir sua fala, afiançou que sentia-se 

envergonhado ao olhar para alguns Vereadores que não faziam nada. Passados os 

trabalhos para a PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA, fazendo uso da palavra o 

Vereador ELIONAE ALMEIDA, relatou que a questão da Saúde não estava nada bem 

no Município, mas que o Secretário ao ser convocado no dia do seu comparecimento a 

Sessão não havia dado quórum. Porém sentia-se feliz porque já havia um ginecologista 

atundo na unidade de Saúde e Médicos para substituírem os cubanos, que haviam 

deixado uma lacuna muito grande em todo o Município de Colares, porque os 

atendimentos não tinham nem comparação por serem de excelência. Assim como o 

beneficio muito grande que já está em pleno funcionamento, que se trata do aparelho de 

eletrocardiograma. Concordava que deveriam levantar suas bandeiras partidárias, mas 

que os recursos fossem aplicados no Município. Até porque já existe uma Emenda 

alocada pra área de Saúde através do Senador Paulo rocha no valor de cinquenta mil 

reais e os Vereadores brigarem para se fazer valer. Pois os Legisladores estavam 

fazendo muito mais que isso e com os recursos devidamente aplicados acabava com essa 

pratica do assistencialismo. Porque a Saúde já deveria ter uma estrutura, para fazer os 

gastos de maneira correta. Solicitou a Comissão de Justiça e Redação de leis que 

pudesse estar analisando o Projeto de sua autoria que versa sobre o cursinho Pré Enem, 

pois se faz necessário a pratica. Solicitou que fosse enviado oficio ao secretário de 

Municipal de Cultura para que informasse a este Parlamentar se já haviam lançado o 

Edital que dava incentivo financeiro e cultural aos grupos juninos?, objeto este de sua 

autoria votado e aprovado pelos Vereadores e sancionado pelo Prefeito Municipal. 

Parabenizou as Escolas Municipais e Estaduais pelo movimento ao combate a 

exploração sexual infanto juvenil. Episódios este que todos deveriam estar atentos e 

denunciarem. Até porque já houve fato de ex- Vereadores estar envolvido nessa pratica 

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

pedido do Vereador Elionae Almeida prorrogou a sessão por mais trinta minutos. Com 

a palavra o Vereador presidente, deu boas vindas ao novo assessor jurídico da Casa. 

Assegurando-lhe que fosse solidário com todos os Parlamentares. Agradeceu ao ex- 

Assessor Dr. Igor Xavier, que havia sido um brilhante Jurídico desejando –lhe muito 

êxito em sua caminhada. Quanto ao Dr. Marcelo Lavareda, afiançou-lhe que estava 

depositando toda sua confiança para que desenvolvesse um brilhante trabalho. Falou 

aos seus pares que estava na hora de esquecer os palanques e irem em busca de 

benefícios ao Município, igualmente estava fazendo através da Deputada Estadual 

Michelle Begout, que disponibilizará Emendas para o Município. Garantiu que não 

aceitava palavras duras no parlamento e que houvesse respeito um com os outros sem 

ofensas e medissem as palavras no ímpeto da discussão. Destacando que estava 

enfrentando uma CPI, por ter feito uma reforma numa pequena sala no prédio anexo 

que até o apelidaram de “sala da discórdia”. Dessa feita pediu a união de todos em prol 

ao povo Colarence. Porque era visível os benefícios já adquiridos na gestão atual, pois 

nunca tinha visto uma Cidade tão pequena com tantas ambulâncias a serviço do 

Município como em todo. Sendo motivo de orgulho para todos. Falou aos seus pares 

que a servente da Casa Sra. Inês farias, havia se acidentado, mas que já estava 

providenciado uma nova servente substitui-la nesse período que ela estivesse de licença 

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



não havendo matéria sobre a Mesa para apreciação e esgotada a hora Regimental o 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando há todos 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 17 de maio de 2019. 


