
 

ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 06 DE 

SETEMBRO DE 2019. 

 

 

Aos seis dias do mês de setembro 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 Primeiro Secretário  e  

foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capitulo 05, versículo 33 à 39. 

Foram lidas, discutida, votadas e aprovadas as ATAS das nonagésima Sessão 

Ordinária, Segunda e Terceira Sessões Extraordinária. Convém registrar que a Ata da 

nonagésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Colares, foi retirada a 

pedido do Vereador Elionae Almeida de, para correções. O Vereador Nilmar Gama, 

disse que tudo que havia falado a Sessão já tinha sido encerrado no que tange a 

discussão com o Assessor Jurídico da Casa. A Presidenta Interina, como replica, 

garantiu que ao encerrar, desculpou-se e retornou os trabalhos. Até porque dessa 

maneira como o Edil Nilmar Gama se comportava, ficava difícil, pois sempre queria 

tumultuar os trabalhos. O Vereador Nilmar Gama, afiançou que a Vereadora 

Presidenta, não gostava de ouvir a verdade, porque reafirmava que ao se pronunciar 

com relação ao Advogado, a Presidenta já havia encerrado a Sessão. A Presidenta 

Interina, perguntou ao Vereador Elionae Almeida se ele se responsabilizava com 

relação a retirada da ATA?. O Parlamentar Elionae Almeida, assegurou que ao fazer a 

leitura da ATA, pode observar que no final havia algo que precisava ouvir o áudio da 

referida sessão do dia dois de agosto, pois como Primeiro Secretário era responsável e 

não poderia assinar algo que não era do seu conhecimento. Portanto se 

responsabilizava pela retirada, para uma posterior aprovação na próxima sessão. Leu-se 

os expedientes: OF: N° 039/2019, oriundo da Coordenadora geral do SINTEPP – Sub 

sede de Colares, DECLARAÇÃO da Radio Web Colares e JUSTIFICATIVA ao Projeto 

de Decreto Legislativo N° 001/2019, que concede os títulos de cidadãos Honorários de 

Colares ao Sr. Nelson Elias de Lima Bitencourt e as Sras. Maria do Socorro Bastos 

Bitencourt, Thaiana Louise Bastos Bitencourt. Na HORA DO GRANDE 

EXPEDIENTE,  da tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON,  deu a conhecer 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ______________ de 2019. 

 

___________________________________ 

Presidente  



aos seus pares que já se encontravam-se na Casa Legislativa todos os Projetos que 

tramitavam na Comissão de Justiça e Redação de Leis. Dessa feita convocou os Edis 

Nilmar Gama e Wladimir Conceição, para se fazerem presentes na quarta – feira 

(11/09/2019) às quinze horas, para que possam estarem analisando os Projetos em 

apreço e posterior darem o Parecer. Leu uma Ata de uma reunião que ocorreu na 

Comunidade de Ururi, com a presença deste Legislador, Sr. Haroldo Rodrigues – 

Coordenador da Escola e Sra. Esmeralda – Presidenta da Associação de moradores da 

citada Comunidade , cujas reivindicações já haviam sido encaminhadas ao Prefeito 

Municipal. Mediante ao exposto já obtiveram  resposta positiva, pois as ruas e travessas 

da Comunidade já estavam sendo roçadas e a  Escola Municipal, posteriormente 

reformada, segundo informações da Secretária de Educação. Destacou ainda que na 

rua nova existiam alguns portes  que estavam tombadas, sendo de responsabilidade da 

Celpa, e a Comunidade ao se manifestar da situação, obteve com o resposta da 

representante da referida empresa concessionaria de energia que carecia de um 

relatório e posteriormente encaminhado para as devidas providencias e quanto a 

potencia precisava ser encaminhada pelos moradores. Comentou também há respeito do 

seu oficio ao Executivo pedindo o aterramento ao porto da Comunidade de Tauá Pará, 

o qual já obteve resposta, que o trabalho seria executado nas primeiras semanas de 

outubro. Pois ao iniciar o aterramento, as chuvas prejudicavam o serviço. Agradeceu o 

Vereador Marcos Jorge pelo apoio aos serviços que estão sendo realizados. O Edil 

Wladimir Conceição, sugeriu que a reunião para análise dos Projetos poderia ser pela 

parte da manhã. A Vereadora Presidenta Interina, solicitou também que no mesmo dia 

fossem ouvidos as áudios das sessões para esclarecimentos das duvidas. O Vereador 

Rômulo Robson, garantiu que na quarta-feira haveria reunião da Comissão de 

investigação. Portanto os Projetos somente poderiam ser analisados no período da tarde. 

Até porque o Relator deveria providencias os Pareceres. Na sequencia o Vereador 

NILMAR GAMA,  quis saber seja haviam dado entrada a Convocação e Resolução que 

tinha sido feita concernente a Representação contra o Vereador Edson Rebelo e quanto 

aos Projetos já deu seu parecer. Destacou que ultimamente a Casa legislativa tinha se 

comportado de uma tal maneira, que a imagem criada pelos eleitores que essa Câmara 

seria a melhor, esta totalmente desgastada. Até porque na ultima sessão havia ficado 

assustado com a atitude do Assessor Jurídico, ao ter pedido que mostrasse onde existia a 

Lei de restituição, que o Presidente virava Relator. Mas como todos poderiam ter visto 

consequências já haviam ocorrido há muito tempo. Porque o Vereador Rômulo Robson 

queria tomar o lugar da Presidenta Interina. Porque em outra ocasião o Conselho de 

Saúde tinha apresentado provas concretas, porque diziam que a oposição só falava e 

nada fazia, mas que quando apresentaram a CPI, ela foi rejeitada, por existir um peso e 

duas medidas. Entretanto o Presidente tinha sido afastado porque no grupo quem quer 

ser mais que o outro e mais que o Povo. Afiançando que a Denuncia estava correta, mas 

caberia a denunciante o ônus da prova e dessa forma quebraram o Regimento Interno 

da Casa, porque em caso de representação a Comissão de Justiça e Redação de Leis, era 

a primeira há ser ouvido. Dessa feita, já existia no Ministério Publico certas ações que 

iriam implicar com certas pessoas, até mesmo como formação de quadrilha. Pois 

quando se tem um administrador incompetente, as consequências eram enormes. Disse 

ainda que tinha sido afastado da Comissão de Investigação, por terem afirmado que este 

Edil tinha sido negligente, e ainda como não bastasse a ATA foi lida no momento da 



Sessão. Portanto, todos eram sabedores quais seriam as consequências, estavam 

procurando erros para lhe cassarem, porque assim como estava sendo insuportável para 

a Presidenta, toda essa situação estava também insuportável para este Legislador 

conviver com alguns Parlamentares, porque era ridículo e o Povo cobrava respostas. 

Assomando a tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, pediu a 

Presidenta que fosse aberto um PAD, para apurar o que houve com a gravação da 

Sessão anterior e que também apresentasse o HD para uma pericia técnica, porque 

tinha muitas falas e no momento a funcionária estava ocupada, não podendo escrever 

as falas. Fossem também aberto um PAD para apurar o acidente ocorrido com a 

ambulância, porque a irresponsabilidade era toda da administração, pois a ambulância 

trafegar com os pneus carecas, era muita irresponsabilidade. Pedindo providencias 

neste particular, pois com a graça de Deus o motorista estava com vida. Pediu o envio de 

oficio ao Secretário de Administração e Secretário de Licitação que enviasse em caráter 

de urgência á este Edil o valor da obra da praça, Elzaman Bitencourt e copia da 

Licitação da mesma. Até porque ao construírem nada foi comunicado a este Poder. 

Destacando que faltava pouco para essa administração ridícula acabar porque de todas 

as gestões que haviam passado, esta estava sendo a pior, igualmente a Câmara. 

Destacou que a Ser. Kátia Suelen, ex-funcionária contratada deste Poder, tinha sido 

distratada gravida, o que não poderia ter ocorrido. Solicitou a Presidenta que estivesse 

dando continuidade as Sessões Itinerantes, pois não havia gasto nenhum para a 

Câmara e o povo este cobrando a presença dos Vereadores nas Comunidades, mesmo 

sabendo que existiam Vereadores que sentavam com a cara mais cínica, fazendo o papel 

de politico sem vergonha e cara de pau, até porque os cinco Vereadores deveriam ser 

jogados água quente. Disse ter achado interessante a atitude do Vereador Rômulo 

Robson, até porque o Requerimento deste Edil ainda estava na pasta para leitura, e para 

ter mérito passam na frente. Até porque como representante do Povo não queria ver 

Requerimento ou Projetos engavetados. Afiançou ter ido visitar o bairro Jangolândia, e 

pode constatar que em cada rua existia apenas um ponto de iluminação pública aceso, 

assim como as ruas e travessas que estão cerradas e já com histórico da presença de 

animais peçonhentos. Dessa feita iria provocar o Prefeito, para que providencias fossem 

tomadas neste particular. Da tribuna da Casa o Vereador EDSON REBELO, pediu a 

Presidenta em exercício para que pudesse estar abrindo um processo Administrativo 

(PAD), com intuito do HD ser periciado e apurar os fatos ocorrido da não gravação da 

sessão ordinária do dia trinta de agosto. Comungou com a fala do seu par Nilmar 

Gama, com relação ao comportamento de alguns Parlamentares. Pois não estava 

havendo respeito com seus pares. Rogando há Deus para que a Justiça fosse feita, pois 

esse Vereador estava sendo julgamento sem provas. Disse ainda que estava entrando em 

juízo para apurar a postura do Vereador Rômulo Robson, pois seria no automático 

impedido de atuar e ter pedido sua cassação e tão logo o retirou na marra. Dessa feita 

entende que somente a Justiça poderia corrigir essa lambança, porque percebe que no 

Município havia muitas coisas irregulares. Pediu a Vereadora Kátia Regina para que 

estivesse interferindo junto ao Executivo para que fosse feita a limpeza do cemitério da 

Localidade de Ariri. O vereador Wladimir Conceição pediu que houvesse ordem na 

inserção de fala no registro da assinatura dos Vereadores. A Presidenta Interina, 

desculpou-se pelo ocorrido. Assomando a tribuna da Casa o Vereador RENATO 

JUNIOR, pediu que fosse novamente oficializada a Empresa de Energia Celpa, para 



que fizesse a ampliação da rede de Energia no Município como um todo. Afiançou 

entristecer-se quando falam que haviam tirado o Vereador Edson Rebelo da 

Presidência, equivocando-se porque tinha sido uma ordem Judicial, e era pra ser 

cumprida. Ficando pasmo porque quando foi para abrir a CPI na Saúde a Denuncia 

tinha sido logo aceita o que deveriam explicarem pro Povo o porque dos quatro Edis 

não terem aceito a Denuncia do Vereador Edson Rebelo e terem aceito a da Saúde?. 

Portanto, após a conclusão dos fatos, seria dado o Parecer positivo ou negativo. Até 

porque estava dando há a entender que os outros cinco Vereadores eram os vilões do 

caso e isso era inaceitável. Pediu respeito e que ninguém ficasse fazendo provocações, 

pois o povo era sabedor de quem é quem e quais trabalhavam ao lado do Prefeito. 

Porque falar era fácil por serem oposição, mas que trabalhos sem á favor do povo, 

porque era o Município que precisava de respostas. E que também olhassem que tudo 

que vem  pro Município não era pro Prefeito Camarão e sim ao bem dos Munícipes. 

Mediante ao exposto pediu-lhes que apresentassem soluções, porque o Povo deu-lhes 

essa credibilidade através do voto. Passado os trabalhos para a PRIMEIRA PARTE DA 

ORDEM DO DIA,  fazendo uso da palavra o Vereador VALMIN TRINDADE, garantiu 

não concordar com certas coisas. Dessa feita dirigiu-se ao Legislador Nilmar Gama, 

para que não cansasse mais mal estar, dizendo-lhe que sempre o dirigiu-se com respeito, 

até porque não desrespeita nenhum Parlamentar. Pedindo-lhe que lhe respeitasse como 

homem, porque a certo ponto caipira, os novos deveriam respeitar os mais velhos e as 

crianças e este Edil assim o faz, porque precisava dar exemplo ás pessoas. E o Vereador 

citado, tinha idade para ser seu filho e ao sair do Legislativo não saberá se voltará, 

porque não dependia da vontade do Vereador, porque sua permanência dependia 

unicamente e exclusivamente do Povo deste Município. Pois não seria Vossa Excelência 

que iria impedir, porque o eleitor deveria exercer o direito dele. E este Edil jamais fará  

algo para atrapalhar qualquer um dos seus pares. Porque ao falar que os cinco 

Vereadores eram culpados pelo que estava ocorrendo na Câmara, isso não seria culpa 

deste Vereador, porque o Edil em apreço tinha todo o direito de oposição do Executivo e 

que não o levasse para o lado individual. Mas que o deixasse o Povo fazer o seu 

julgamento. Porque este Parlamentar já tinha o RX dos três últimos Prefeitos e desses 

últimos, o Camarão não irá ser o ultimo, pois ainda teria um ano e meio e as coisas 

estavam fluindo, pois só não enxergava quem não queria. Porém que fizesse oposição 

da administração, mas não das pessoas. O Vereador Marcos Jorge, disse entender a 

indignação do Edil Wladimir Conceição como oposição. Porém afirmava que o Prefeito 

Camarão tinha mais quatro anos como Prefeito do Município de Colares. Por questão 

de ordem o Vereador Nilmar Gama, disse não conseguir entender, achando que deveria 

descrever, porque ser chamado de caipira, parecia ser cômico. Mas que até o dia trinta e 

um de dezembro de dois mil e vinte achará um termo, pois nunca cita o nome de 

ninguém, exceto o nome de advogado. Também por questão de ordem o Vereador 

Renato Junior, pediu o envio de oficio ao Gestor Municipal, para que esclareça a 

questão da instalação da agencia do Banpará, neste Município. De posse da palavra o 

Vereador ELIONAE ALMEIDA, rogou a Presidenta Interina para que enviasse oficio 

ao Secretário de Finanças e Secretária de Meio ambiente, para que dessem  explicações 

concernente ao recurso do ICMS verde, que há três anos o Município recebe e ninguém 

sabe onde está sendo aplicado. Pois na Secretária de Meio Ambiente não tem nada. 

Mesmo este Poder já ter aprovado a Lei do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 



Comentou há respeito do acidente ocorrido com o motorista da ambulância, que teve 

algumas fraturas, rogando á Deus sua Saúde. Pediu que fosse enviado oficio ao 

Secretário Municipal de Saúde, para que desse esclarecimento sobre a situação das 

ambulâncias no Município de Colares, pois o ocorrido por consequência dos pneus 

carecas, que gerou uma preocupação muito grande, pois são vidas que devem ser 

preservadas. Falou ainda que recebeu uma denuncia que tem ambulância servindo de 

táxi, pois está transportando funcionários da administração que não estão doentes. 

Veículo este que estava sendo conduzido pelo Coordenador de combustível, fato este 

exposto e que deve ser corrigido, porque estão existindo pessoas querendo mandar mais 

que Secretários e Prefeito. Oficio ao Secretário de Infraestrutura, para que mandasse 

fazer a raspagem e limpeza da rua currupio (rua do muro) em toda sua extensão até o 

bairro Maranhense. Pediu resposta sobre a funcionalidade do prédio do terminal 

rodoviário, pois a empresa de transporte rodoviário estava expondo os passageiros ao 

sol e chuva. Portanto o citado prédio tinha estrutura para abriga-los principalmente no 

momento da compra do bilhete de passagem que carece de um certo conforto após 

passageiros. Requereu verbalmente para que a próxima sessão Itinerante fosse 

realizada na Comunidade de Ururi. Teceu comentários no que tange, quando se fala 

que oposição somente fala e não faz nada. Até porque este Legislador não olhava o seu 

umbigo. Porque quando sai com recursos próprios, vai atrás independentemente de 

partidos. Pois através do Senador Paulo Rocha, já contemplou o Município com um 

carro coletor de lixo e entregue de forma oficial e emenda de recursos a saúde no valor 

de cento e cinquenta mil reais. Mediante ao exposto, solicitou que fosse encaminhado 

oficio ao Secretário Municipal de Saúde, com copias ao secretário de Finanças, para 

que envie a copia do extrato bancário do recurso que veio ao Município. Até porque já 

existe outra emenda no valor de cinquenta mil reais destinado ao Município, mas que 

fosse aplicado de forma correta, porque deveriam mostrar as mãos, para que também 

mostrassem as suas. Por questão de ordem o Vereador Renato Junior, ratificou suas 

palavras, pois se todos da oposição fizessem igualmente faz o Edil acima mencionado, 

havia desenvolvimento. Até porque os demais só olhavam ficha partidária. Repassados 

os trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, foram lidos, discutidos 

votados e aprovados por unanimidade os Requerimentos N° 002/2019, de autoria do 

Vereador Elionae Almeida, requerendo do Gestor Municipal, que fosse realizado os 

seguintes serviços na Comunidade de Ururi; 1° roçagem e limpeza das ruas da 

Comunidade, 2° Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública com troca 

de luminárias queimadas e instalação de luminárias em ruas que não as possuem, 3° 

reforma da Escola Municipal “São Geraldo’’ ; REQUERIMENTO N° 001/2019, de 

autoria do Vereador Wladimir Conceição, requerendo do Prefeito Municipal, que seja 

feita a construção do Micro sistema de abastecimento de água na Localidade de Tauá 

Pará e REQUERIMENTO N° 002/2019, autor Vereador Wladimir Conceição, pedindo 

aio Executivo que seja feita a construção e ampliação da ponte ou aterramento até a 

margem do rio Tauá Pará. Nas considerações finais o Vereador Wladimir Conceição, 

sugeriu que os Projetos fossem analisados, principalmente a LDO, para darem uma 

resposta a Sociedade. Assim como a Lei do Silencio, que criteriosamente deve ser 

analisado a questão de funcionamento da praia. Parabenizou o desfile Escolar, mas que 

a titulo de sugestão, no próximo ano os organizadores ficassem mais atentos as pessoas 

que de alguma forma acabam prejudicando o desfile em frente ao palanque. O Edil 



Renato Junior, felicitou-se com o brilhante desfile Escolar, demonstração de respeito 

com a pátria. Agradecendo a Secretária Municipal de Educação, com a ressalva que no 

próximo ano seja melhor a organização. O Edil Elionae Almeida, destacou o desfile da 

Escola Estadual Norma Guilhon que trouxe como tema o trato das mulheres na 

atualidade, tema de muita relevância, porque a Sociedade em sua magnitude é 

machista. Destacando que se alguém presenciar maus-tratos que denunciasse no 

numero 181. A Vereadora Kátia Regina, assegurou que sentisse  feliz ao ver o tema 

abordado pela Escola Estadual Norma Guilhon, pois questões dessa natureza, 

demonstra a luta da mulher na Sociedade. Pois observa-se que a Sociedade não estava 

calada, o grito também ainda era muito alto e as manifestações não tinham se apagado. 

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 06 de setembro de 2019. 


