
 

ATA DA NONAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, REFERENTE 

AO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO, DA 

DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, REALIZADA NO 

DIA 14 DE JUNHO DE 2019. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de junho 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, a hora regimental 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 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. 

Constatando haver quórum O Presidente rogando à Deus e a Virgem do Rosário, 

declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pelo segundo Secretário  e 

interpretada pelo Vereador Rômulo Robson foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por 

São Mateus, capitulo 5, versículo 27 à 32. Foram lidas discutidas votadas e aprovadas 

por unanimidades as Atas da octogésima sétima, octogésima oitava e octogésima nona 

Sessões ordinárias. Leu-se os expedientes: OF N° 517/2019/CG/ TCM – referente ao 

cálculo do duodécimo do Município, exercício financeiro 2019. OF N° 210/2019- 

SEC/TCM, trazendo em anexo copia da Resolução N° 14.628, de 23/04/2019, que trata 

do Termo de Ajustamento de Gestão N° 11/2017/TCM-PA. O Vereador Renato Junior 

perguntou se a documentação apresentada na Casa em desfavor do Vereador Presidente 

Edson Rebelo se era acusação e investigação, concernente a Denuncia da Sra. Mariana 

Lobato da Silva. Após acirrada discussão a Vereadora Primeira Secretária Kátia 

Regina, sugeriu uma Sessão Extraordinária para esta no período da tarde. O Vereador 

Wladimir Conceição afiançou que a Sra. Denunciante estava sendo usada para dar 

continuidade na outra CPI que acabaram sem nenhuma explicação. O Vereador 

Rômulo Robson, pediu que a matéria fosse colocada em votação. O Vereador Edson 

Rebelo, quis saber o porque de não terem concluído a CPI?; obteve como resposta do 

Vereador Rômulo Robson que a mesma não havia tido legitimidade e improcedência 

para Presidir. O Edil Nilmar Gama, garantiu que o ônus das provas era que estavam 

acusando e a representação não continha provas que estava escrito por esse fato de 

somente escrever sem provas cabíveis não poderiam acatarem. Pedindo a Mesa Diretora 

que fossem tomadas as medidas cabíveis Edil Renato Junior, concordou com a Primeira 

Secretária que houvesse a Sessão Extraordinária, até porque qualquer Cidadão poderia 

oferecer a Denuncia. A Primeira Secretária Kátia Regina garantiu que a Denuncia 

havia dado entrada na Casa na quarta feira, mas como a casa estava desassistida de 

Assessoria Jurídica e o Presidente tão pouco havia comunicado a Mesa, porque em tudo 

que fosse protocolado ele deveria comunicar, o que não ocorre. Destacando que 
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Em: ______ de ______________ de 2019. 

 

___________________________________ 

Presidente  



somente nesse período já haviam passado por este Poder três assessores Jurídicos, os 

quais destaca-se Dr. Igor, Dr. Marcelo e agora apresentava-se o Dr. Elizeu. O Vereador 

Wladimir Conceição, afiançou que a Primeira Denuncia há ser protocolada no 

Legislativo, havia sido contra o Prefeito Municipal. O Vereador Nilmar Gama, quis 

saber o porque de não ser movido uma ação contra a Sra. denunciante, haja visto que a 

mesma não frequenta as Sessões e nem reside na Cidade. O Vereador Presidente, 

afiançou que ele teria o direito de Denunciar, mas que apresentasse as provas. O 

assessor Jurídico da Casa, assegurou que quem decidiria a tramitação era o Presidente. 

O Legislador Rômulo Robson, falou que deveria ser marcado uma Sessão 

Extraordinária para ser discutida e votada a matéria. O que foi concordado pela 

Vereadora Kátia Regina. Foi apresentada a denuncia contra o Prefeito Municipal. Na 

HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, assomando a tribuna da Casa o Vereador 

RÔMULO ROBSON, teceu comentários concernente a Reforma da Previdência, porque  

hoje observou que existem empresas com dividas gigantescas com a Previdência e 

também Deputados que se manifestam contrario, observando a hipocrisia. Destacou 

ainda as manobras através dos movimentos, porque há a grande maioria dos 

professores, trabalhadores e operários não conseguiriam terem o contato de como seria 

de fato a Reforma da Previdência. Após uma grande explanação de toda essa trajetória, 

comentou que já haviam movimentos de vergonha de manifestantes que estavam 

somente para lacrar. Fazendo movimentos de pessoas de um fruto que não ocorre 

intenção de terem seus direitos garantidos, sendo que o movimento ainda era muito 

superficial. Portanto não disse que era a favor ou contra a previdência. Em aparte o 

Vereador Elionae Almeida, interpelou a fala do Vereador Rômulo Robson quando disse  

que o “Povo estava servindo de massa e manobra”, que tal afirmação seria uma 

barbaridade. Entretanto quando houve a discussão neste particular a maioria se fazia 

presente na Audiência Pública. Pedindo ainda que fosse colocado em discussão a 

matéria. Retomando a fala o Vereador Rômulo Robson, falou não ter generalizado que 

o movimento era inútil, mas que devesse ser os movimentos para os trabalhadores. O 

Presidente colocou em discussão a Denuncia. O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, 

agradeceu a presença do Sintepp, felicitando-se com a classe de funcionários, 

afiançando que a reforma Providenciaria havia atingido a maioria. Disse ainda que por 

ser a favor do Povo muitas vezes já haviam lhe chamado de galinha choca, mas que no 

agora colocava em cheque e queria saber se os Vereadores tinham compromissos 

políticos, pois queriam ver quem estava no lado do Povo. Porque a Denuncia não era 

perseguição politica e somente para afastarem o Prefeito num prazo de noventa dias e se 

ele não tivesse culpa no cartório que se defendesse. Rogando  aos seus pares que fossem 

complascentes. Porque a Casa estava sendo uma vergonha, pois o Povo falava que os 

Vereadores não estavam fazendo nada. Porém que dessem a resposta, analisando com 

muito carinho em prol do Povo Colarense. O Legislador NILMAR GAMA, manifestou-

se agradecendo a presença dos manifestantes. Assegurando que estavam diante de uma 

Denuncia que iria apurar as irregularidades do Prefeito e nessa data seria a hora que o 

Povo estava esperando, porque havia uma Denuncia com provas, porque se não 

houvesse improbidade nem precisava de Vereador para analisar. Até porque este Edil já 

havia pedido inúmeras vezes os extratos bancários e não obteve respostas. Assim como, 

alguns Vereadores que não iam na Localidade de Guajará por não terem cumprido com 

o que prometeram. Dessa feita acreditava que os Vereadores iriam acatar a Denuncia 



porque o Conselho de Saúde mostrava de forma transparente e esperava que todas 

estivessem presentes para assistirem a votação, pois acreditava que seria por 

unanimidade. A Vereadora KÁTIA REGINA, falou que haviam Comissões 

Permanentes e que inclusive tinha estado e não teve acesso a Denuncia. Até porque 

existiam Vereadores que não vinham no Poder portanto a Denuncia tinha sido 

protocolado na quarta-feira e desconhecia o seu teor. Sugerindo que houvesse uma 

reunião com as Comissões Permanentes para analisarem a Denuncia. Até porque 

percebe a presença do Jurídico e não iria pedir o afastamento do Prefeito porque não 

seria injusta. O Vereador Wladimir Conceição, direcionando afala a Vereadora Kátia 

Regina, disse-lhe que era uma mentirosa porque este Edil havia levado a copia da 

Denuncia há mesma. Após uma discussão acirrada, o Vereador Marcos Jorge, pediu 

que a Denuncia fosse colocada em votação. O Edil Rômulo Robson, afiançou que 

comungava da fala de sua par com relação a clareza da Denuncia, esperando que fosse 

feita porque não tiveram contato. Considerando desrespeitosa, até porque segundo o 

Conselho iriam enviar a documentação ao TCM, porque alguns fatores já haviam sido 

corrigidos e todo esse episodio tinha mais cunho politico. Até por não terem 

conhecimento Jurídico, porque o Jurídico da Casa havia chegado hoje, porque 

dormiam com um Jurídico e acordavam com outro Jurídico. O Vereador Nilmar Gama, 

falou que haviam lido um oficio do TCM, com relação a indagação do Presidente 

Rômulo Robson e agora o mesmo estava querendo dizer que o TCM modificava as 

informações, mesmo assim foram avisados. O legislador Rômulo Robson, afiançou que 

estavam fazendo um carnaval de informações, até porque tinha tido problemas no TCM 

mas que já haviam sidos resolvidos. Até porque ao receber o Celo/2018 fez a diferença. 

O Edil valmin Trindade, pediu que os assuntos não fossem desviada, porque o 

Presidente tinha o dever de advertir. Com a palavra o Vereador ELIONAE ALMEIDA,  

garantiu ter ficado atento a Denuncia contra o Prefeito Municipal no que tange a saúde 

no Município. Destacando que o parecer do Conselho de Saúde já era do conhecimento 

de todos os Parlamentares  porque havia sido lido em sessões anteriores. Perguntando 

ao Vereador Valmin Trindade se o muro do ESF de Fazenda já havia sido pintado? 

Portanto as Denuncias eram muitas e como exemplo era de um servidor que recebia 

quarenta plantões onde somente poderia ser trinta. Sendo humilhante as enxurradas de 

Denuncias com provas e ninguém fazia nada. Pedindo ao Presidente que prosseguisse a 

votação da Denuncia em apreço. A Vereadora KÁTIA REGINA, disse não ser de acordo 

com o afastamento do Prefeito, sugerindo que fosse feita uma reunião para que 

pudessem julgar a Denuncia. O Presidente, colocou em votação a Denuncia 

perguntando para seus pares se “Aceitavam ou Rejeitavam a Denuncia”? Votaram 

REJEITANDO  a denuncia os Vereadores: MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS 

SANTOS, RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA, RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO, VALMIN CORRÊA DA TRINDADE e KÁTIA REGINA SOARES 

BARATA. Votaram ACEITANDO a denuncia os Vereadores: NILMAR GAMA 

MIRANDA, WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA, ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA e 

EDSON VIEIRA REBELO,  Obtendo o seguinte resultado REJEITA 05 (cinco) votos e 

ACEITA 04 (quatro) votos. Portanto a Denuncia foi rejeitada pela maioria de votos. O 

Presidente prorrogou a Sessão por mais trinta minutos. Após manifesto de todos os 

Parlamentares o Presidente encerrou a presente sessão, convocando os Edis para a 

próxima. 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 14 de junho de 2019. 


