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Aos treze 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 Interina 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 a Presidente Interina rogando á Deus e a 

Virgem do Rosário, declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pelo 

Primeiro Secretário e interpretada pelo Edil Wladimir Conceição, foi o Evangelho de 

Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 06 versículos de 39 á 42. Foi lida, 

discutida, a Ata da nonagésima segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Colares. O Vereador Wladimir Conceição, dedicou a leitura Bíblica ao Vereador Edson 

Rebelo, pela passagem de seu aniversário. O Vereador Nilmar Gama, destacou que 

somente o Parlamentar poderia corrigir sua fala. O Legislador Elionae Almeida, 

afiançou que não havia nada oficializado, mas que havia sido acordado que iriam 

ouvirem o áudio para as devidas correções. Como replica o Vereador Nilmar Gama 

disse que não estava escrito o que o advogado havia falado. O Vereador Elionae 

Almeida, garantiu que a fala do Parlamentar estava na integra, assim como a fala dos 

demais Parlamentares. O Edil Wladimir Conceição desculpou-se por não ter ouvido o 

áudio da citada sessão, justificando a sua falha. O Vereador Nilmar Gama, afiançou 

que iria pedir vistos a ata por não concordar com o teor da mesma. Dando continuidade 

aos trabalhos a Presidenta em exercício deu prosseguimento a sessão colocando em 

votação e aprovação a ata acima mencionada, a qual foi aprovada com o voto contrário 

do Vereador Nilmar Gama. Leu-se como expediente o OF N° 72/2019, Procurador 

Geral do Município, trazendo em anexo cópia do Relatório resumido de Execução 

Orçamentária – REEO, referente ao terceiro bimestre do ano de dois mil e dezenove. Na 

HORA DO GRANDE EXPEDIENTE,  usando a tribuna da casa o Vereador NILMAR 

GAMA, teceu comentários há respeito da Comissão parlamentar de Inquérito, que no 

dia vinte e sete de Agosto de, havia protocolado oficio pedindo os extratos bancários 

referente as contas da Saúde, porque a CPI obrigava que fosse atendido, até porque os 

trâmites eram diferenciados da Comissão de Representação, a qual foi vitima de uma 

manobra, porque conseguiram os extratos bancários sem as devidas notificações na 
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agencia bancária, compete uma jurisprudência, porque quanto Presidente não haviam 

pedido nada, sem exemplificando os trâmites que investigavam o Prefeito que não 

estavam sendo respeitadas. Pois ao convocar para a segunda- feira os Vereadores 

Robson Oliveira e Renato Junior, surpreendentemente não compareceram e o Vereador 

Robson Oliveira nem ao pouco justificou, sendo isso dois pesos e duas medidas. Até 

porque pediu as cópias e agora estão alegando obstrução de investigação. Portanto as 

consequências seriam pertinentes. Porque o Secretário de Saúde disse que não tinha 

documentos e depois por sentir-se acoado dentro dos tramites, pois da porta para fora 

estavam pegando peia feia, ou será que terminaria em pizza, porque até a presente data 

não deram entrada em nenhuma documentação. Pois em tais atos queriam modificar as 

provas que o Conselho Municipal de Saúde deu. Isso sim seria uma clara prova de 

obstrução. Afiançando que dentro do Legislativo podiam fazer o que quisessem. Podiam 

justificar, porque não tinham moral para fazerem nada. Comentou ainda que há uma 

semana o gerente do Banco do Brasil de Santa Isabel do Pará, não visualizava suas 

mensagens. Em aparte o Vereador Elionae Almeida, sugeriu ao Edil que fizesse o 

pedido judicialmente como Presidente da Comissão de Justiça autorizando a liberação 

dos extratos bancários. Obteve como respostas que o Ministério Público já havia lhe 

informado que quanto Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito poderia fazer 

o seu Relatório. Da tribuna da Casa o Vereador MARCOS JORGE, direcionou a fala ao 

Edil Nilmar Gama, destacou que os Vereadores da Comissão estavam aptos para 

qualquer resultado. Parabenizou o Prefeito pela recuperação da vicinal que liga as 

Comunidades até a Localidade de Maracajó, serviço este que terá início na terça feira 

próxima, em atendimento á solicitação popular. Requerimento este de autoria 

Parlamentar e aprovado por unanimidades. Comentou ter visitado a Comunidade de 

Tauapará, com a presença do seu par Rômulo Robson, onde no momento poderiam 

ouvir o clamor do povo, que perante ao Prefeito resolveu o problema em dois dias, 

aterrando o trecho até o trapiche, onde poderiam ver a alegria no seu semblante das 

pessoas pelo feito o pedido do abrigo no cais do porto e serviço de iluminação publica, o 

que foi acatado pelo Prefeito Municipal e como demonstração do seu compromisso com 

o povo. Agradeceu o chefe do Executivo pela inauguração da ponte em concreto e da 

reforma da pomnte em madeira, construções estas com recursos próprios que muito iria 

beneficiar a Localidade de Maracajó e suas adjacências. Pediu que fosse reiterado o 

oficio a representante da Instituição de ensino superior UFRA no Município, para que 

viesse neste Poder dar esclarecimentos concernentes ao polo deste Município. A 

Presidenta Interina pediu permissão para ausentar-se da sessão para resolver assuntos 

relevantes a Câmara. Assumindo a Presidência o Vereador Elionae Almeida, primeiro 

Secretário Interino, dando continuidade aos trabalhos, quis saber os custos das obras 

realizadas nas pontes inauguradas. Obteve como respostas do Vereador Marcos Jorge, 

que tais informações chegariam ao seu gabinete. O Presidente em exercício ainda 

informou aos presentes que a radio web Colares, havia feito convenio com o Salis som 

publicidade, para também transmitir o programa da Câmara. Assomando a tribuna da 

Casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, repudiou a atitude do Vereador Marcos 

Jorge e Rômulo Robson, por serem sabedores que já existia o Requerimento deste 

parlamentar pedindo o aterramento do Porto de Santo Antônio do Tauapará. Que não 

havia sido aprovado por falta de quórum para realização da sessão. Foram oportunistas 

nesse sentido. Por tanto a oposição fará, para a situação correr e o Prefeito fazer. 



Parabenizou o Prefeito pela realização do feito, faltando apenas o abastecimento da 

água para contemplar em seu todo á Comunidade de Tauapará. Disse ainda que não 

havia tido respostas com relação ao funcionário Claudio Ribeiro que continuava 

assinando documentos do FUNDEB sem poder fazer parte do Conselho Municipal de 

Educação. Destacou que a situação na Câmara se preocupa tanto com decoro 

Parlamentar, mas acaba esquecendo de aprovar a LDO, que é de suma importância ao 

Município. Comentou há respeito dos carros danificados da Prefeitura Municipal que 

estão jogadas no terreno da Secretaria de Infraestrutura, tornando-se um cemitério de 

carros e os novos são guardados na casa do segundo Prefeito Jorge Tavares (Jorginho). 

Fazendo a indagação o porque não ser reativado os elefantes brancos para servirem de 

garagem Municipal, já que o terminal rodoviário não existe. Até porque até já havia 

solicitado o envio de oficio a ARCON, para que tomasse providencias concernente as 

vendas de passagens através da Empresa Monte Hebron, que por não ter um local 

adequado e nem terminal Rodoviário, as vendas de passagens são em lugares incertos. 

Afiançou que a Comissão de Investigação por ter um membro, a funcionária Rosilene 

Gomes não poderia assinar as atas das reuniões e nem tão pouco entregar notificações, 

tal alerta que servisse as duas Comissões. Ainda comentou que a CPI da Saúde não 

havia sido isolada, porque se assim fosse, a situação seria contra. Pois para a 

Representação do Vereador Edson Rebelo, votaram para que isso ocorresse. Teceu 

comentários concernente a audiência que ocorrerá na segunda-feira no gabinete do 

Prefeito com os representantes do bairro Jangolândia e este Legislador. Dessa feita 

convocará o Povo do bairro para prepararem a pauta da reunião, pois em seu ponto de 

vista seria muito bom que o bairro fosse tubulado e aterrado. Falando ainda que para o 

bairro Bacuri, precisa com urgência de uma verba Federal, porque a erosão estava 

acabando com o citado bairro. Até porque a culpa não seria da administração, mas do 

Povo que o faz o desmatamento desordenado. Argumentou que o Município não estava 

crescendo por consequência politicas, pois era um querendo atropelar o outro, 

esquecendo que deveriam trabalhar em prol do Povo. Ao concluir pediu que a base 

governista, tomasse providencias junto ao Prefeito Municipal com relação ás ações em 

prol ao bairro Jangolândia. Por questão de ordem o Vereador Marcos Jorge, direcionou 

a fala ao Vereador Wladimir Conceição, chamando o de oportunista, pois deveria ir no 

Tauapará e falar aos moradores, porque foram eles que haviam reunido com a comitiva 

do Prefeito. Pois se o povo Colarense fosse esperar de discursos falsos, estava muito 

difícil. Como replica o Edil Wladimir Conceição disse ao Legislador Marcos Jorge, que 

não iria fazer discursos porque o povo Colarense já era sabedor quais seriam os 

Vereadores que tinham caráter nesta Casa Legislativa. O Edil Marcos Jorge, repetiu-lhe 

que oportunista e mentiroso era o Vereador acima mencionado. Passados os trabalhos 

para a Primeira parte da ordem do dia, assomando a tribuna da Casa o Vereador 

RENATO JUNIOR, esclareceu ao Edil Nilmar Gama que a CPI era para apurar as 

irregularidades na Secretaria de Saúde, pois ao falar que não havia sido votada era 

mentira. Pois como o Vereador poderia explicar que havia votado contra. Concordou 

que existiam certas coisas que precisavam ser melhoradas, mas os Vereadores da 

oposição nunca parabenizam os feitos que são para o bem do Povo e Município sempre 

acham que tudo que vem é apenas para beneficiar o Prefeito. Prevalecendo a velha 

politica, pois foi o Povo que os elegeram, devem fazer o seu trabalho para o bem, sem 

olharem á quem. Deveriam serem unidas para as melhorias, porque muito ainda tem o 



que ser feito, principalmente através de parcerias. Agradeceu o Prefeito Municipal, pois 

o seu requerimento verbal estava sendo atendido, até porque já estavam fazendo o 

aterramento da Avenida Nossa Senhora da Conceição, as proximidades da UBS, até o 

ramal do Pacatuba em toda sua extensão. Ação este que em breve ocorrerá no bairro 

Maranhense. Esperando também que muito fosse feito pelos bairros do Bacuri e 

Jangolândia, que estavam caóticos. Quis saber se já havia sido encaminhado oficio ao 

Prefeito com relação ao Banpará? Porque esperava que os Vereadores da base do 

governo Estadual fizessem o trabalho em prol do Povo, reforçando o pedido dos 

Munícipes para a implantação da agencia do Banpará neste Município e outras ações 

para o bem dos Munícipes. Destacou as pontes que seriam inauguradas, realizações de 

muito que iriam ocorrer, pois só não via quem não queria ver. Por questão de ordem o 

Vereador Nilmar Gama, quis saber que beneficio popular o Vereador estava se 

referindo. Portanto queria entender o porque dessa ânsia de defender o Prefeito. Pois a 

Secretária de Educação tem prédio próprio e está instalada em prédio alugado 

pertencente á família do Vereador, entendendo que seria somente com intuito de 

beneficiar. Por questão de ordem o Vereador Renato Junior, pediu ao Edil acima citado 

que apresentasse a emenda que trouxe ao Município, pois tinha o muito e nada. Mas 

que denunciasse também o aluguel da casa onde funcionava o ESF da orla, porque 

proveria que pertence ao seu tio. Dessa feita, não tinha nada para esconder, mas que 

também devolvesse tudo o que havia recebido de aluguel. Também por questão de ordem 

o Vereador Wladimir Conceição, solicitou que o aterramento do ramal da Pacatuba, 

fosse olhada a tubulação do igarapé situado no referido ramal. Da tribuna da casa o 

Vereador ELIONAE ALMEIDA, garantiu que realmente o fizessem o trabalho no 

ramal de Pacatuba, porque nenhuma administração havia feito nada. Ramal este que 

beneficia o Povo que precisava se deslocarem pelo mesmo. Que também fosse feita essa 

ação no bairro Maranhense, principalmente na rua Currupio em toda sua extensão (rua 

do muro), com limpeza, aterramento e outras. Para garantir o direito de ir e vir das 

pessoas. Pois estavam tudo oficial, porque palavras o vento levava. Destacou que no 

bairro Bacuri, havia uma necessidade enorme da instalação do Micro Sistema de 

Abastecimento de Água. Disse que ao longo dos anos o Município vinha ganhando 

ambulâncias, até parabenizava o Vereador Renato Junior por ter sido intermediadas de 

uma emenda Parlamentar que trouxe mais uma. Mas ao estar semana passada na 

Unidade de Saúde, constatou em loco que uma pessoa com principio de infarto, foi 

transportado para Belém no carro da vigilância Sanitária, pairando a indagação; onde 

se encontravam as outras ambulâncias?. Devido há uma demora ao ser transferido o 

paciente já adentrou no hospital em parada cardíaca, tendo que ser reanimado as 

pressas. Afiançando que como o Município tinha sido contemplado com toda essa 

estrutura, o eletrocardiograma foi que detectou, porque já havia ido duas vezes na UBS 

e nada tinha sido feito. Questionou o porque de não terem tomado logo as providencias, 

pois os funcionários deveriam terem comunicado o chefe imediato, mas nada fizeram. 

Até porque duas ambulâncias estavam fora, e as demais, onde se encontravam? pois são 

vidas que precisavam serem salvas. Pediu de viva voz, agilidade na questão da 

instalação do aparelho de Raio X, pois essas ações lhe deixam feliz por ser usuário do 

SUS. Em aparte o Vereador Wladimir Conceição, disse ser preocupante a situação das 

ambulâncias que ficam na Casa do funcionário e a questão do motorista, pois um vigia 

pegou a ambulância para dirigir e ao acidentar-se não estava tendo apoio da 



administração. Retomando a fala o Vereador Elionae Almeida, pediu que fosse enviado 

oficio ao Secretário Municipal de Saúde, para que informasse os nomes dos motoristas 

habilitados e lotados na Secretaria Municipal de Saúde e os que estão criteriosamente 

aptos para o desempenho da função pois são vidas humanas que precisam ser 

transportadas com responsabilidades. Repassados os trabalhos para a Segunda parte da 

ordem do dia, foi lido e repassado a Comissão de Justiça e redação de leis para análise e 

posterior parecer o Projeto de Lei N° 001/2019, que dispõe sobre a denominação da 

Unidade Básica de Saúde, bairro do Jangolândia, nesta Cidade de Colares e dá outras 

providencias; de autoria dos Vereadores Elionae Almeida e Wladimir Conceição. Ainda 

foi lido, discutido e Aprovado o REQUERIMENTO N° 003/2019, de autoria do 

Vereador Elionae Almeida, que requer de Gestor Municipal que seja feita a 

Identificação das Ruas do bairro do Jangolândia com fixação de placas indicativas nas 

esquinas com os nomes das respectivas ruas e travessas.O Edil Wladimir Conceição, 

pediu de viva voz ao Secretário de Infraestrutura para que estivesse fazendo um 

trabalho especifico para resolver os problemas pertinentes no bairro Jangolândia, até 

porque na reunião com o Prefeito iriam apresentar duas pautas de propostas e soluções. 

O Vereador Nilmar Gama, pediu que oficializasse a Secretaria de Educação, para que 

enviasse á este legislador cópias dos contratos dos transportes Escolares deste 

Município. Oficializasse também o Secretário de Administração e Gestor Municipal, 

para que enviasse os extratos bancários das Emendas destinadas ao Município. O 

Parlamentar Renato Junior, parabenizou o Vereador Edson Rebelo pela passagem do 

seu aniversario, desejando-lhe muitos anos de vida. Comentou há respeito das 

indagações das pontes. Falou ainda que estaria presente na reunião com o Prefeito e 

representantes do bairro Jangolândia. O Vereador Wladimir Conceição, demonstrou 

sua indignação pelo roubo do cofre que arrecada dinheiro para a queima de fogos pela 

passagem da Santa no mercado Municipal. Até porque já havia questionado que a porta 

estava quebrada na fechadura pedindo providencias neste particular, pois o local 

precisa de segurança. O Legislador Elionae Almeida, lamentou o ocorrido no mercado 

Municipal, ainda mais por se tratar do cofre da Santa. Afiançou que a Secretaria de 

Cultura não fazia nada, assim como a Secretaria dos Agricultores deste Município. 

Desejou um feliz aniversario ao Vereador Edson Rebelo, para que tenha vida e força e 

saúde para continuar sua batalha. Pediu que fosse oficializado o FÓRUM, para que 

informasse se havia algum Defensor Público e o nome do Juiz substituto que estava 

respondendo pelo Município. Dessa feita, pediu que fosse enviado oficio ao Presidente 

do TJE para que pudesse estar nomeando um Juiz titular e um Defensor Público para o 

Município de Colares. O Vereador Nilmar Gama, associou-se a fala do seu par, 

sugerindo que o citado oficio fosse assinado por todos os Vereadores do Legislativo 

Municipal. O Vereador Elionae Almeida, disse que seria mais fácil vir o Banpará para o 

Município, porque existia promessa do Governador e também segundo consta a folha de 

pagamento dos Servidores Municipais já havia passado de um milhão de reais. O Edil 

Wladimir Conceição, concordou que houve cobranças ao Governo do Estado, porque o 

mesmo já havia prometido a Agencia pro Município quando esteve na inauguração da 

Escola Estadual da Localidade de Ariri. Ao concluir o Vereador Elionae Almeida foi de 

parecer que fizessem um movimento politico e irem até a Alepa, para ser resolvido esse 

assunto de Banco. O Vereador Marcos Jorge, sugeriu que conversassem com o Dr. 

Daniel para ver a viabilidade de ser resolvido o mais rápido possível essa problemática 



de banco. 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 13 de setembro de 2019. 


