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Aos dois dias do mês de agosto 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 da vereadora, KÁTIA REGINA 

SOARES BARATA-PSDB; secretariado pelos Edis: ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA-

PT e VALMIN CORRÊA DA TRINDADE-PP- substitutos. 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; e 

WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB. Ausente o Vereador EDSON VIEIRA 

REBELO-PSB- justificou sua ausência. 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 Elionae Almeida 

foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capitulo 13, versículo 54 à 58. 

Convém registrar que as ATAS que encontravam-se para leitura, discussão, votação e 

aprovação na próxima plenária. Em prosseguimento a Presidenta Interina determinou 

ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura do REQUERIMENTO N° 001/2019, de 

autoria dos Parlamentares NILMAR GAMA MIRANDA-PR e WLADIMIR 

CONCEIÇÃO COSTA-MDB,  datado de vinte e quatro de junho de dois mil e dezenove, 

o qual “Requer a Criação da Comissão parlamentar de Inquérito, com a finalidade de 

investigar atentados crimes que vêm sendo praticados no Município, notadamente na 

Secretaria Municipal de Saúde.” Concluída a leitura e após esclarecimento por parte do 

Assessor Jurídico da Casa com base nas Leis Vigentes e Constituição Federal. 

Procedeu-se sorteio da Comissão Parlamentar de Inquérito, assim constituída; Vereador 

Nilmar Gama Miranda – PR- Presidente; Vereador Rômulo Robson Oliveira de Oliveira 

– Relator e Vereador Renato Junior do nascimento- Membro. Mediante ao exposto da 

CPI, em consonância com a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Casa. 

Foram colocados ainda para leitura, discussão e votação as seguintes 

REPRESENTAÇÕES: Representação por quebra de Decoro Parlamentar c/c Pedido de 

Destituição do Cargo de Primeira Secretária da Mesa, em desfavor da Secretária da 

Mesa da Câmara Municipal de Colares, Vereadora Kátia Regina Soares Barata, 

protocolada no Legislativo Municipal, pelo Sr. Marcelo da Silva Trindade, no dia vinte e 

quatro de junho de dois mil e dezenove. Ato continuo o Vereador ELIONAE 

ALMEIDA-PT, assumiu a Presidência da Casa e procedeu a leitura da referida 

representação em decorrência da Presidenta Interina ser a denunciada e também não 

ter o direito ao voto no momento da votação. Concluída a leitura, o Presidente em 
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exercício garantiu que iria tomar decisões de acordo com o Regimento Interno da Casa, 

porque a Câmara Municipal não possuía a Comissão de ética. Dessa feita iria 

encaminhar à Comissão de Justiça e Redação de leis em obediência ao Regimento 

Interno, e posteriormente a votação do Parecer da Comissão. O Edil VALMIN 

TRINDADE,  disse estava atento a leitura da representação, pedindo que consultasse o 

Plenário, porque deveriam saber se aceitavam ou não a Denuncia. O Presidente em 

exercício leu o artigo 44 do Regimento Interno da Casa. Como réplica o Vereador 

Valmin Trindade afiançou que o plenário era soberano. O Edil NILMAR GAMA,  

afiançou que haviam as Leis e o Presidente em exercício com base no artigo 44 do 

Regimento Interno, assegurou que a Representação deveria ser lida e posterior 

repassada a Comissão de Justiça e Redação de Leis para o devido Parecer. Até porque a 

Plenária era soberana apenas para decisão. O Vereador Presidente em exercício, falou 

que estava encaminhando a Comissão de Justiça e Redação de Leis, porque se forem 

adotarem os tramites utilizados nas últimas vezes, haveria toda uma situação que com 

certeza passaria por serem a maioria. Retomando os trabalhos a Presidenta Interina, 

garantiu que tudo era questão de interpretação das ordens e respeitar os princípios  

constitucionais e Legislativos. Dessa feita, pediu esclarecimento do Assessor jurídico da 

casa. Com a palavra o assessor Jurídico da Casa Dr. AMIRALDO BARBOSA leu aos 

presentes  a sumula N° 493 do tribunal de Justiça do Estado. Falando ao Edil Elionae 

Almeida que com todo o respeito, tudo seria uma questão de interpretação, e no 

momento a análise estava sendo deturpada, pois a Representação ao ser recebida e o 

Presidente ter conhecimento, deveria de imediato ser repassada a Comissão de Justiça e 

Redação de leis, para dar o Parecer se receberia ou não. Sugerindo que encaminhasse a 

matéria para votação através da Plenária. Para a decisão de ser aceita ou não. O Edil 

WLADIMIR CONCEIÇÃO,  foi contrario a sugestão do Assessor Jurídico da Casa, pois 

o povo precisava de esclarecimentos. Até porque no Legislativo existiam as Comissões, 

mas que infelizmente o Regimento Interno da Casa já havia sido rasgado pelo Dr. Igor. 

Pedindo ao Assessor Jurídico, que estivesse no Poder assessorando há todos os 

Vereadores e não a maioria. O Vereador ELIONAE ALMEIDA,  afiançou que por mais 

uma vez o Regimento Interno da Casa havia sido rasgado, porque o seu artigo quarenta 

e quatro era bem explicito a procedência dos trâmites, até porque não tinha o intuito de 

prejudicar ninguém e também não tinha nenhum problema em cumprir as leis, porque 

se o Regimento Interno estava caduco que o fizessem sua reformulação. Porque sempre 

iria defender para que as Leis fossem cumpridas. Porém se os rasgassem, que assim o 

fizessem. A Vereadora Presidente Interina, esclareceu que todos tinham livre arbítrio 

para questionarem, mas que o Jurídico já havia dado seu posicionamento e colocado ad 

claras os trâmites. Dessa feita disse-lhes que não devia nada e não tinha nenhum 

problema de colocarem  a Representação, pois não concordava que sua imagem fosse 

denegrida. Mais uma vez o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, falou que o 

Regimento Interno tinha sido rasgado. O Vereador NILMAR GAMA,  garantiu que o 

Assessor Jurídico da Casa só deveria se manifestar quando houvesse perguntas ao 

mesmo e que também não poderia colocar em cheque os Parlamentares, porque estava 

somente obedecendo a Presidenta Interina, o que havia sido falado pelo mesmo. Pois 

afirmou que já era conhecedor dos fatos. O Edil WLADIMIR CONCEIÇÃO, disse que 

estava havendo um confronto de interpretações, pois não tinha visto nenhuma razão 

que pudesse agredir o Regimento Interno da Casa, pois como Legislador não iria aceitar 



nenhum tipo de injustiça e iria levantar-se quantas vezes preciso fosse, porque sabiam 

do respeito que tinha por todos. Dessa feita, todas as vezes que ver irregularidades iria 

se pronunciar. Mediante as irregularidades da tramitação e condução da matéria, pediu 

para se retirar da Sessão por não concordar, principalmente por ser o Presidente da 

Comissão de Justiça e Redação de leis. O Vereador RENATO JUNIOR, por não ver 

nenhum impedimento, pediu que a matéria fosse colocada á decisão da Plenária. A 

Presidenta Interina comunicou que a matéria seria colocada á Plenária para sua 

aceitação ou não. Como réplica o Vereador NILMAR GAMA, afiançou que já era 

matéria vencida, porque o Presidente em exercício já havia repassado a Comissão de 

Justiça e Redação de leis. A PRESIDENTA INTERINA, falou que o Presidente 

afastado deveria ter feito esse trâmite após o recebimento da citada Representação, 

devido toda essa situação, acatando as orientações Jurídicas iria colocar para a 

Plenária decidir, se aceitava ou não a Representação?. Dessa feita perguntou aos 

Vereadores se aceitavam ou não a representação?. Obteve o seguinte resultado: Os Edis 

Marcos Jorge, Rômulo Robson, Renato Junior, Valmin Trindade; “NÃO” aceitaram; 

Parlamentar Elionae Almeida, absteve-se e o Vereador Nilmar Gama Miranda, Aceitou 

a Representação. Portanto 04 (quatro votos) Não aceitaram, 01 (um) Abstenção e 01 

(um) Aceitação a Representação. Portanto obteve como resultado final a Representação 

“NÃO” aceita pela maioria dos presentes. O Vereador ELIONAE ALMEIDA,  afiançou 

não ter pulado nenhum tramite, o que dava sustentação a matéria, mas como estava 

sendo assim já sabia quais seriam as intenções juntamente com a do advogado e por 

discordar de muitas coisas, absteve-se da votação. Em prosseguimento a Presidenta 

Interina, solicitou ao Primeiro Secretário que procedesse a leitura da 

REPRESENTAÇÃO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR do Vereador 

RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA, representada pelo Sr. LUIZ 

GLEISON SILVA DA SILVA. Concluída a respectiva leitura a Presidenta colocou a 

Plenária se aceitava ou “NÃO”, a citada Representação. O Vereador VALMIN 

TRINDADE, disse estar atento a leitura da Representação, e como já ter sido Presidente 

da Casa em outras Legislaturas, era conhecedor dos trâmites. O Vereador NILMAR 

GAMA,  falou que certas atitudes lhe causam surpresa, até porque a Denuncia era 

grave e deveria ser estruturada para apurar os fatos, porque a tese do TCM poderia ser 

contestada, mas os técnicos eram capacitados porque era duvidosa. Até porque todas as 

notificações foram rejeitadas, sendo viável que houvesse andamento para não ficar só 

na falácia. O Vereador RENATO JUNIOR, disse que no seu entender era uma situação 

do Portal, porque o denunciante estava bem informado. Porque era uma Denuncia 

vazia e que esperava manifesto do TCM. O Vereador ELIONAE ALMEIDA, pediu ao 

Jurídico da Casa que trouxesse os ritos oficiais da Denuncia. Pois existia uma 

Denuncia do TCM que apontava irregularidades, todavia tinha sido Primeiro Secretário 

da Mesa nos anos de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, na gestão do Vereador 

Rômulo Robson e ele nunca reuniu com a Mesa. Dessa feita pediu que houvesse 

manifesto sobre a multa do TCM, pois as informações eram pertinentes. O Vereador 

RÔMULO ROBSON, afiançou que Denuncia era concernente ao Portal de 

Transparência referente ao ano de dois mil e dezessete, mas que dois mil e dezoito tudo 

havia sido resolvido e a Câmara recebeu o selo de transparência. A Vereadora 

Presidenta Interina, garantiu que todos tinham o direito de ampla defesa, porque as 

exigências eram grandes. Mediante ao exposto, colocou em votação a Representação, 



perguntando aos Parlamentares presentes se aceitavam ou Rejeitavam a mesma?. 

Obteve como resultado da Votação 05(cinco votos) REJEITANDO, por parte dos 

Vereadores: Renato Junior, Rômulo Robson, Marcos Jorge, Valmin Trindade e Kátia 

Regina. 02(dois) votos “ACEITANDO”, por parte dos Vereadores Elionae Almeida e 

Nilmar Gama. Dessa feita a citada Representação havia sido REJEITADA. Ainda 

foram lidos os expedientes: OF: N° 123/2019, oriundo da Promotoria de Justiça de 

Colares; OF N° 010/2019, Liga Esportiva de Colares; OF: N° 103/2019, Gabinete do 

Prefeito; OF: N° 350/2019, Secretário Municipal de Educação e OF: 350/2019, 

Secretário Municipal de Educação e OF: CIRCULAR N° 004/2019, do Conselho 

Municipal de Saúde. A Presidenta em exercício manifestou-se pedindo desculpas pelo 

equivoco de ter encerrado a presente sessão haja vista que o assessor Jurídico da casa 

havia pedido a palavra.  O advogado da Câmara Dr. Amiraldo Barbosa, pediu respeito 

por parte do Vereador Nilmar gama, falando-lhe que não iria tolerar mais suas 

investidas, pois iria se basear no Artigo 58 do Regimento Interno da Casa. Por questão 

de ordem o Vereador Nilmar Gama, direcionando a fala ao Dr. Amiraldo Barbosa- 

Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Colares disse-lhe que primeiramente que o 

advogado em apreço havia afirmado pra este Vereador que tão pouco não estava 

falando nada do que lhe disseram; porque nas palavras do advogado ele tinha afirmado 

que dependia da Presidenta, quando se negou fazer Denuncia contra alguns 

Vereadores. Portanto exigiu que a Presidenta Interina tomasse algumas providências 

contra o citado advogado da Casa pelo que ele tinha acabado de falar, porque era um 

mentiroso e mercenário, afirmando-lhe que era ele o mentiroso, porque tinha afirmado 

pra este Vereador que não poderia fazer nada, muito menos contra a Presidenta 

Interina e agora podiam ver a resposta que ele estava dando. Todavia se ele quisesse 

resolver como homem lá fora, este Vereador responderia, mas se preferisse no recinto 

da Casa que responderia também. Mediante ao exposto este Edil iria tomar as medidas 

cabíveis, nem que fossem pessoais. Esgotada a hora Regimental a Presidenta Interina 

encerrou a presente sessão, convocando os Edis para a próxima. Para constar eu 

____________________________________ Primeiro Secretário 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 02 de agosto de 2019. 


