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Aos trinta 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: EDSON VIEIRA REBELO-PSB; 

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. 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   foi o Evangelho de 

Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capitulo 13, versículo 44 à 46. Foram lidas, 

discutidas, votadas e aprovadas as Atas das Sessões Solenes de encerramento e Abertura 

dos trabalhos Legislativos e Sessão Solene em homenagem aos Pais. Convém registrar 

que há pedido dos Vereadores Nilmar Gama, Elionae Almeida, Rômulo Robson e 

Wladimir Conceição, as Atas das Nonagésima, Nonagésima Segunda Sessões 

Ordinárias e segunda e terceira sessões extraordinárias para análise e correções por 

parte dos mesmos. Leu-se os expedientes: OF: N° 359/2019. GABINETE  do Secretário 

Municipal de Saúde; CONVITE, Presidente do MDB de Colares; CONVITE da 

Secretaria Municipal de Educação e JUSTIFICATIVA ao Projeto de Lei N° 001/2019, 

de autoria do Vereador Renato Junior do Nascimento, que cria o “Programa de Apoio a 

pessoa doente em tratamento de Saúde na Capital do Estado e a Casa de Apoio na 

Capital, vinculada ao Programa”. Protocolado em 23/08/2019. O qual foi repassado à 

Comissão de Justiça e Redação de Leis, para análise e posterior Parecer. NA HORA DO 

GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Palavra o Vereador NILMAR GAMA, Falou á 

respeito do oficio que o Primeiro secretário Elionae Almeida leu encaminhado do 

Secretário Municipal de Saúde, na qual fala que não houve Resolução, falou que houve 

sim Resolução, mas só não foi assinada pela Presidenta Kátia Regina e nem pelo 

Segundo Secretário Valmin Trindade, que a Resolução abriria os trabalhos da 

Comissão, pôs é obrigação da Mesa é assinar e que o Secretário foi notificado e a 

Notificação foi lida pelo mesmo e os Membros da CPI foram também notificados. E que 

ficou surpreso, que quando teve acesso á pauta da sessão na qual pode constatar que 

havia um Requerimento que pedia à sua Destituição da Comissão que investigava a 

Representação contra o ex- Presidente Edson Rebelo. Disse ao Vereador Robson que o 

seu papel na CPI é apenas de Relator, e que o papel desse edil como Presidente da CPI é 
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notificar e o mesmo faz. Disse ainda que o Vereador Rômulo Robson está sendo 

investigado no Ministério Público pelo TCM, e isso é uma vergonha. Disse também ao 

Vereador acima mencionado que encaminhe ao seu gabinete as cinco cópias do Edital 

de Convocação, porque já vem pedindo á vários meses, na qual ele se baseou para fazer 

um Requerimento que pede á sua Destituição de Presidente da Comissão Parlamentar 

Processante, porque esse edil nunca foi Notificado. Dirigiu-se ao Assessor Jurídico 

dizendo-lhe que é um desprazer velo nas sextas-feiras, principalmente depois do que ele 

tinha aprontado com esse Vereador em uma reunião nessa Casa de Leis, que isso é 

omissão e que ele é advogado da Casa e não da Presidenta. Perguntou á Presidenta pela 

sua moral contra o Assessor por ter se negado em fazer uma documentação para esse 

Vereador, Pois o mesmo ganha oito mil reais e presta um péssimo serviço ao se negar 

em fazer o seu serviço. Por questão de ordem o Vereador Elionae Almeida falou que 

não teve acesso á nenhuma documentação pedindo autorização para gravação das 

sessões sem ser à Rádio Web, e tem um cidadão na galeria da Casa que está filmando e 

ele não sabe nem quem é. Novamente o Vereador Nilmar Gama perguntou à Presidenta 

quem era essa pessoa que toda sexta-feira estava presente filmando e estava tendo 

acesso na sala da Câmara, na qual era somente para serem feitos os trabalhos da 

Câmara?. A Presidenta respondeu que o Assessor Jurídico é funcionário dessa Casa e 

merece respeito como todo mundo e que essa pessoa é do escritório do Dr. Amiraldo e o 

mesmo é bacharel em Direito. Da tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO, pediu a Presidenta Interina o envio de oficio para o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado, solicitando um Juiz substituto para á Comarca de Vigia, 

na qual corresponde ao Município de Colares, e que olhasse com carinho á 

possibilidade em transformar o Termo Judiciário em Comarca. Pediu também o envio 

de oficio à Diretora de Tributos, para que possa estar disponibilizando uma fiscalização 

no Porto da balsa principalmente nos horários da primeira e ultima travessia, porque 

neste momento que estão sendo exportado ilegalmente o açaí do nosso Município. Da 

tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, falou á respeito da reunião da 

Comissão do dia quatorze de agosto, que foi decidido que o Relator e o Membro da 

Comissão repudiavam a forma em que o Presidente da Comissão estava agindo, porque 

a única reunião que houve foi somente a do dia quatorze de agosto, e o Presidente não 

aceitou a forma em que estava querendo decidir os Atos á serem feitos, mas que o 

Presidente da CPI era ele e que o mesmo iria fazer as Notificações por conta própria e 

autoritária. Que a CPI foi aceita, então só não aceita a forma que o Presidente está 

querendo agir sozinho, convocando o Secretário sem o conhecimento do Membro e do 

Relator. Porque esse edil até se assustou quando chegou nesta Casa e indagou á 

Secretária da Casa dona Edna o que estava acontecendo e foi informado que era 

reunião da CPI. E enquanto que o Edil Nilmar Gama, foi notificado para reunião da 

Comissão de Representação contra o Vereador Edson Rebelo e não compareceu, e o 

Vereador acima mencionado apresentou sua defesa e que está sendo analisado, e depois 

o Vereador Nilmar Gama veio com um Projeto de Resolução goela á baixo, que não 

passou pela aprovação da Comissão porque as coisas não funcionam assim. Por questão 

de ordem o Vereador Nilmar gama, falou que a cada dia que passa ele fica mais 

assustado com as atitudes do Vereador Robson, quem essas notificações caberiam 

somente ao Presidente fazer e assinar e ao Relator relatar, que esse edil pediu para as 

notificações serem refeitas e os Membros não aceitaram as Convocações das pessoas 



que participavam. Retomando a fala o Vereador Robson indagou ao Vereador Nilmar se 

existia notificação para o dia vinte e seis de agosto, porque só tem a do dia quatorze de 

agosto. Assomando a tribuna da Casa o Vereador o Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, falou que o Secretário de Saúde não estava sendo interrogado, só estava 

apenas tendo uma conversa informal, que não sabe dizer se os Membros foram 

convocados sim ou não, só sabe dizer que na conversa com o Secretário os edis Rômulo 

Robson e Marcos Jorge, não estavam presentes, e que o Vereador Rômulo Robson 

estava na sala da Câmara só apenas fazendo documentações para perseguir os outros. 

Dirigiu-se á Presidenta dizendo-lhe que ele ganha muito bem para trabalhar pela 

Câmara, e não para atrapalhar porque estava atrapalhando á Secretária da Casa que 

tem que fazer a Ata hoje e está fazendo documentações, e vai ter que escutar aa 

gravação para ter que fazer a Ata depois, porque ela se encontra sozinha. Disse também 

ao Vereador Rômulo Robson que quando ele fala que foi colocado um Projeto de 

Resolução goela á baixo, foi da mesma forma que o Decreto Lei 201 foi colocado, que é 

para acatar porque é Lei Estadual, mas não esquecendo que também temos Lei 

Municipal. Se não funciona pra que existe o Regimento Interno da Casa. Pediu á 

Presidenta que encaminhasse um oficio ao Ministério Público, juntamente com a 

matéria que foi abordada no afastamento do Vereador Edson Rebelo, juntando com o 

Decreto Lei 201, e o Regimento Interno da Casa para ser analisado para certificação de 

como foi feito o afastamento do Vereador acima mencionado de maneira errada. 

Solicitou ao Vereador Rômulo Robson, que possa estar trazendo para esta Casa, todos 

os Projetos para á Comissão de Redação de leis analisarem, pôs estão engavetados desde 

o ano passado. Falou também que tem que ser tomado uma providencia á respeito da 

exportação do açaí do Município. Pediu o envio de oficio á Secretária de Educação, de 

que maneira está sendo utilizado uma Kombi para transportar de alunos do Itajurá para 

o bairro do Jangolândia, porque está trafegando superlotada com crianças até na parte 

traseira da Kombi correndo risco de vida. Pedi também o envio de oficio á Secretária de 

Educação que encaminhe ao gabinete deste Vereador todas as documentações e 

contratos do transporte escolar, pôs o ônibus escolar foi parar na praia do Humaitá, por 

falta de freios. Da tribuna da Casa o Vereador EDSON REBELO, falou que sente-se 

estarrecido com o Vereador Rômulo Robson   de sua cara de pau, pôs rasgaram o 

Regimento Interno da Casa, continuou dizendo que se Deus quiser vai voltar e resgatar 

á dignidade desta Casa de Leis, porque é uma perseguição sistemática, que no dia vinte 

e três de março o Vereador Renato Junior entrou com um Requerimento pedindo o 

afastamento deste edil e no dia oito de maio á Vereadora Kátia Regina, como Relatora 

mandou arquivar o Requerimento, pôs achou imprudente, e em seguida veio a dona 

Mariana Lobato entrando com uma Representação contra esse Vereador, mas esse 

Vereador já está aprontando sua defesa. E em seguida no dia vinte e um de agosto vem 

o Vereador Robson com um pedido da Cassação contra esse Vereador, e que nem se 

quer foi lido e sim arquivado, pôs vai entrar com uma documentação que impede o 

nobre Vereador de participar da Comissão que o julgará, pôs pode constatar que há 

uma perseguição contra esse Vereador, que em sua opinião é vergonhoso isso que está 

acontecendo e o Povo está rindo da vergonha que todos estão passando. Da tribuna o 

Vereador VALMIN TRINDADE, destacou á importância da reforma feita na Escola 

Municipal da Localidade de Juçarateua, pôs teve até pessoas que choraram de emoção, 

e falaram que já haviam passado vários Prefeitos e nunca tinham nem sequer olhado 



para aquela Escola, e o Prefeito Camarão foi lá com toda dificuldade e recuperou 

aquela Escola, que isso sim é um motivo de emoção e orgulho. Encaminhou sua fala 

aos Vereadores Wladimir Conceição e Nilmar Gama dizendo-lhes que tem muito 

respeito por esses nobres Vereadores, principalmente pelo Vereador Nilmar Gama, mas 

a Lei federal é acima de qualquer Lei, que esse edil não pode lhe cobrar nada, mas o 

deixa muito preocupado com á sua postura enquanto Vereador, mas em sua opinião 

esse edil é um ator de primeira. Com a fala o Vereador MARCOS JORGE, Repudiou o 

comportamento do Vereador Nilmar Gama, pela sua postura tomada contra o Assessor 

Jurídico e parabenizou e Assessor, pôs está fazendo seus trabalhos nessa Casa de Leis 

com muita eficiência e com muito respeito, falou novamente ao Vereador Nilmar Gama, 

que é uma falta de respeito as suas falas e suas atitudes. Disse ao Vereador Valmin 

Trindade que é errado á expressão dada ao Vereador Nilmar Gama de ator, e sim o 

certo é a expressão de cinegrafista, que esse sim é o termo correto, e que o mesmo 

deveria encerrar á sua função de Vereador. Falou também da reforma da Escola de 

Juçarateua, que agora essa Comunidade tem uma Escola de qualidade, que sonhos 

serão realizados e pessoas sairão bem formadas dessa Escola. Falou também á respeito 

da Ponte de Candeuba, que também será inaugurada, que é mais um mais um ganho 

para o Município. Falou também á respeito do aparelho de Raio X, que  falta pouco 

tempo para que acabe de ser instalado esse aparelho tão esperado e de importante 

necessidade para os Munícipes. Em seguida parabenizou o Prefeito Camarão pelo 

compromisso com o Povo de Colares, e parabenizou também o secretário de Finanças 

Fábio Oliveira, pelo pagamento em dias. Por questão de ordem o Vereador Nilmar 

Gama, falou ao Vereador Marcos Jorge que esse edil ainda não conseguiu achar os 

adjetivos que possa distinguir ou encaixar nos nobres Vereadores, mas que esse adjetivo 

ele vai passar o resto do ano pra conseguir encaixar aos Vereadores, e prometeu ainda 

que até no final de sua Legislatura achará um adjetivo para dar aos Parlamentares que 

possam os definir. Com a fala o Vereador ELIONAE ALMEIDA, Direcionou á sua fala 

ao Vereador Nilmar Gama, dizendo-lhe que é melhor ser verdadeiro e solidário do que 

viver em falsidade, pôs tem observado os dias de hoje e os debates catalogados, que 

retiraram as metralhadoras que estavam apontadas ao Vereador Edson Rebelo e 

apontaram para á sua direção, e que está parecendo é que querem pegar um de cada 

vez, o papel de Vereador é fiscalizar, cobrar e Legislar, respeitar uns aos outros. 

Encaminhou á sua fala ao Vereador Marcos Jorge dizendo-lhe que fica feliz quando 

uma Escola do Município é construída ou reformada, porque investimento na Educação 

é compromisso pôs é muito gratificante e também que o aparelho de Raio X já esteja pra 

funcionar porque são melhorias para o Município e o Povo necessita muito desse 

aparelho. Falou á respeito da Conferencia Municipal de Saúde, na qual esteve 

participando e disse também que apesar de ter uma CPI na Câmara que investiga a 

Saúde, ainda não está explicado onde está o muro do Posto de Saúde da Localidade de 

Fazenda?, pois ainda não teve ninguém que informasse algo de  onde foi o erro e o que 

aconteceu. Falou que verificou no portal na internet no portal da SEMA do Estado do 

Pará, pediu á Presidenta que encaminhasse oficio ao Secretário de Finanças e 

Secretária de Meio Ambiente, informando aonde está os quatrocentos e  cinquenta e 

nove mil reais de ICMS verde do ano de dois mil e dezenove. Pôs com esse valor era pra 

Secretaria de meio Ambiente ser mais estruturada com computador, internet carros para 

fiscalizar entre outras coisas. Por questão de ordem o Vereador Valmin Trindade 



direcionou á fala ao seu par Elionae Almeida informando-lhe que se existe o muro do 

Posto de Saúde da Comunidade de Fazenda, foi construído na Gestão do Prefeito 

Ivanito de acordo com documento e não na Gestão do Prefeito Camarão, pois esse edil 

não pode ser injusto com ninguém, e que não é justo o Prefeito levar uma culpa que não 

é dele. Com a palavra a Vereadora Presidenta Interina KÁTIA REGINA, Falou que no 

Município tem muitas coisas á se fazer, e sabe que é muito difícil para oposição. Disse 

ao Vereador Rômulo Robson que como líder de governo, que traga á resposta certa 

sobre o muro do Posto de Saúde da Localidade de Fazenda. Assomou sua fala ao seu 

par Marcos Jorge, também repudiando a atitude do Vereador Nilmar Gama, porque 

desde o inicio de seu mandato esse edil acima mencionado, não respeita seus pares e 

que o Assessor Jurídico foi contratado para ajudar todos os Vereadores e que é 

sabedora que essa gestão se preocupa com todos os Munícipes. Direcionou sua fala ao 

Vereador Edson Rebelo dizendo-lhe que  jamais teria pretensão de participar da Mesa, e 

que jamais teve pretensão de participar da mesma, e que jamais está fazendo 

perseguição a qualquer Vereador e que não quer prejudicar e nem expor ninguém, e 

nunca teve pretensão de ser Presidente da Câmara, que essa edil é somente á Presidenta 

Interina. Pediu também que encaminhe um Requerimento Verbal ao Presidente 

afastado Edson Rebelo, que retorne á Câmara á sua prestação de conta até na próxima 

sexta-feira. E que esse Vereador supra mencionado só está nessa situação é por conta 

de seus atos e suas irregularidades. A Presidenta prorrogou a sessão por mais alguns  

minutos e enquanto forem necessários. Repassados os trabalhos para a SEGUNDA 

PARTE DA ORDEM DO DIA, foram lidos os Requerimentos de N° 002/2019, de 

autoria do vereador Elionae Almeida e N°(s) 001 e 002/2019, de autoria do Vereador 

Wladimir Conceição, ato continuo os citados Requerimentos foram retirados para á 

próxima sessão. Ainda foi lido discutido o Requerimento de N° 001/2019, de autoria dos 

Vereadores, Marcos Jorge Siqueira e Rômulo Robson Oliveira, que Requer a 

substituição do Vereador Nilmar Gama Miranda da Comissão pelo mesmo estar sendo 

omisso em relação aos trabalhos. Logo após o encerramento da leitura os Vereadores  

Elionae Almeida, Wladimir Conceição e Nilmar Gama, pediram vistas ao Requerimento 

em apreço o que foi negado pela Presidenta Interina, que em ato continuo concedeu a 

palavra ao Assessor Jurídico da Casa Dr. Amiraldo Barbosa, para que desse 

esclarecimento á respeito da matéria ora em discussão. Com a palavra o Assessor 

Jurídico da Casa, disse que pode ser feito o andamento da Aprovação do Requerimento 

de N° 001/2019 de autoria dos Vereadores Marcos Jorge e Rômulo Robson, porque foi 

dada a entrada á Representação nos dia vinte e seis de Julho de dois mil e dezenove, o 

que já se passa dois meses e nada foi feito, e que esse Requerimento está fundamentado 

e está pronto para ser colocado em votação, pôs também precisa ser dada á resposta ao 

Vereador Edson Rebelo. Na qual deu o seu Parecer de que seja colocado em discussão e 

em votação. Em aparte o Vereador Nilmar Gama, disse que a opinião do Assessor 

Jurídico é apenas opinativa, o que esse edil não pode é ficar calado e fala quantas vezes 

ele quiser. Informou também que á Comissão ainda está no prazo e pode ser prorrogado 

por mais alguns meses e informou também que as Atas das Reuniões da Comissão só 

foram anexadas no Requerimento no presente momento, na qual foram lidas na integra 

para conhecimento de todos. A Presidenta Interina pediu que o Primeiro Secretário 

desse prosseguimento com a votação do Requerimento acima mencionado. O Vereador 

Elionae Almeida, disse que iria apenas fazer o seu trabalho como Primeiro Secretário, 



mas que todos ficassem cientes que esse edil era totalmente contra a aprovação deste 

Requerimento. Após acirrada discussão por parte dos Vereadores o citado 

Requerimento foi colocado em votação, onde obteve o sua aprovação com o seguinte 

resultado, cinco votos a favor e quatro votos contra. Na qual foi aprovado pela maioria. 

Em seguida foi realizado um sorteio para a vacância de Presidente da Comissão 

Parlamentar Processante. Na qual o Vereador Elionae Almeida foi sorteado, e após 

uma votação para escolha do Presidente do Relator e do Membro foram sorteados da 

seguinte maneira: Presidente: Rômulo Robson Oliveira de Oliveira; Relator: Marcos 

Jorge Siqueira dos Santos e Membro: Elionae Almeida de Sousa. 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 30 de agosto de 2019. 


