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Aos vinte 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, foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 08 

versículos de 01 á 03. Registra-se que não houve a leitura da ATA, devido a não 

conclusão da mesma. De acordo com a solicitação de tribuna livre, assomou a tribuna 

livre da Casa a Dra. Debora Maria Kobara, que apresentou aos Parlamentares os 

trabalhos comunitários e desenvolvimento sustentável que vem realizando em prol deste 

Município, assim como sua atuação profissional nesta Cidade de Colares. Os 

Parlamentares foram solícitos a fala da Dra. Acima mencionada e destacaram a 

importância de suas ações neste Município. A Presidenta Interina, agradeceu a Dra. 

Débora, falando-lhe que a Casa encontrava-se de portas abertas, principalmente com 

relação ao encorajamento das mulheres. Na Hora do GRANDE EXPEDIENTE. 

Assomando a tribuna da Casa, o Vereador NILMAR GAMA, teceu comentários há 

respeito da Lei da Casa do Estudante na Capital do Estado, que ainda não tinha sido 

cumprida e que acaba provocando um impasse aos jovens do Município que precisavam 

se destacarem à Capital do Estado para darem continuidade aos seus estudos. 

Destacando que não estava havendo o incentivo Educacional neste Município, porque 

os jovens ficam ociosos, porque a casa do estudante poderia incentiva-los há 

continuarem estudando para chegarem aos seus objetivos. Pedindo de viva-vóz que a 

que a administração colocasse em pratica a Lei da casa do estudante. Pois infelizmente 

o Prefeito não tinha a mínima condições de gestar, porque colocar um filho que não 

entende de gestão na Secretaria de Finanças e enxurradas de parentes na gestão, 

apenas acabava com qualquer incentivo. Falou ainda na gestão da Merenda Escolar, 

que em muitas vezes é o único alimento que as crianças tem, era de péssima qualidade. 

Até porque a merenda ao mudar de nomenclatura para “alimentação escolar”, não 

estava sendo respeitada, porque incentivava as crianças irem para a escola. Afiançou 
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que a vergonha que este poder estava representando, estava impedindo de irem para a 

sessão Itinerante na Localidade de Guajará. Pois era a terceira mais seção eleitoral e 

não estava tendo o mínimo de estrutura para com o povo da referida Localidade. Porque 

a administração somente sabia fazer bingo e dar cestas básicas. Falou ainda que vários 

Prefeitos já haviam passado e a ponte ficou na promessa, todos mentirosos. Porem no 

atual governo do Estado que é consciente da situação, era fazer uma analise para a 

construção da ponte, porque a balsa era a janela que prendia Colares, principalmente 

na base econômica, dando como exemplo os taxistas que eram os maiores sofredores 

dessa situação, e por consequência os consumidores usuários dos taxi e tudo que o 

Município compra já vem com reajuste; o que não ocorre nos outros Municípios que 

não dependem de balsa. Afiançando que a independência de muitas desmandas seria a 

ponte. Ao concluir disse que existia uma Lei no Município que compromete trinta por 

cento da arrecadação familiar, mas que infelizmente a Prefeitura compra os produtos de 

Anajás, pairando a indagação, será que seria acordo politico?, porque a administração 

não tinha nenhum compromisso com o Povo?. Da tribuna da Casa o Vereador 

RÔMULO ROBSON, agradeceu o Prefeito Municipal por ter atendido o seu oficio e 

executado a limpeza da Comunidade de Ururi e posteriormente a roçagem do ramal. 

Felicitou-se o Executivo pela entrega das duas pontes nas Localidades de Maracajó e 

Candeuba, destacando que nesta, a ultima reforma havia sido feita na gestão do ex-

Prefeito Diego Palheta. Evento bastante bonito com a presença de inúmeros moradores 

das áreas circunvizinhos que muitos necessitam desses ramais onde as mesmas ficam 

sitiadas para se locomoverem. Agradeceu também o chefe do Executivo pelos trabalhos 

realizados como seja; o abrigo; o aterramento do porto e limpeza das ruas e travessas do 

Tauá Pará, beneficio muito grande aos moradores e visitantes da Comunidade em 

apreço. Agradecendo ao Sr. Helokit, pela contribuição que esta prestando ao Município. 

Assim como a Coordenadora da limpeza Publica, Sra. Lândira Carvalho, por ser 

incansável com a limpeza do Município como um todo. Disse ainda já ter feito o pedido 

para o aterramento do porto e reforma  da escola da Comunidade de Aracê. Assegurou 

que concordava com a casa do estudante. Porém o estudante deveria se manifestar 

concernente as necessidades, principalmente as Escolas Estaduais. Porque existia a Lei, 

mas tudo dependia de uma programação, ficando a cargo dos alunos comunicarem a 

administração Municipal suas necessidades, para planejamento da clientela. 

Parabenizou a Sra. Dinalva Saldanha e Sr. Edison (pretinho) da Secretaria de 

Infraestrutura pela passagem de seu aniversario. Requereu verbalmente ao Executivo 

Municipal, para que seja feito o aterramento e roçagem do bairro Maranhense. Da 

tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, requereu verbalmente ao Gestor 

Municipal para que mandasse fazer os abrigos dos portos das Comunidade de Ururi e 

Aracê, e o abrigo de passageiros da vila esperança. Oficializasse SENAI, solicitando 

cursos profissionalizantes para o Município de Colares; oficio aos Reitores da UFRA e 

UEPA, para ver quais as possibilidades da implantação de um polo da Universidade, 

neste Município de Colares. Em aparte o Vereador Rômulo Robson sugeriu que a 

Coordenadora da UFRA, pudesse esclarecer neste Parlamento quais os cursos que 

seriam implantados no Município. O Vereador Marcos Jorge, garantiu que já havia 

feito tal pedido para que a representante da UFRA, mas ainda não havia obtido 

resposta. Retomando a fala o Edil Renato Junior, disse que o Município está 

correspondendo, mas o reitor não estava querendo manter o polo no Município, sendo 



uma necessidade aos munícipes. Parabenizou a gestão pelas grandes obras realizada 

nas Localidades de Candeuba e Maracajó, sendo dessa forma que dará resposta ao 

povo. Destacou nessa data a inauguração dos abrigos e aterramento do porto de Tauá 

Pará, obra esta do Prefeito, massa o mérito era do povo, através do trabalho com 

responsabilidade. Felicitou-se com os funcionários da Secretaria de Infraestrutura que 

deram de si para a realização do feito, principalmente o Sr. Índio garantindo que seria 

dessa forma que as coisas aconteceriam, porque o empenho trazia benefícios para um 

Município bem melhor. Assomando a tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, pediu que fosse enviado oficio ao setor de tributos, que justificasse a 

limpeza de um terreno atrás do prédio do terminal rodoviário, pois se trata de um bem 

publico e poderá ocorrer uma invasão, porque o povo de fora que tomar conta de tudo. 

Assim como a situação das pessoas que pagam a taxa para retirada dos entulhos e 

continua e amontoando no meio da rua. Até porque um cidadão pagou e não retiraram 

as galhadas. Pediu providencias neste particular pois o episodio ocorrido e por falta de 

gestão. Rogou que a administração olhasse com mais carinho pelo bairro Maranhense, 

principalmente a rua currupio que precisa de aterramento no trecho da rua São 

Cristovão ao campo do tigrão, que como não bastasse ainda depositam lixo que acaba 

impedindo o direito de ir e vir das pessoas e o povo deve ser mais educado nesse sentido. 

Agradeceu a conversa produtiva entre Prefeito e Comissão do bairro Jangolândia, pois 

no momento ficou a promessa que até o final do mês o serviço seria realizado, segundo 

palavras do próprio Prefeito. Pediu que fosse encaminhado oficio ao gestor Municipal 

para que fosse feita a limpeza no cemitério Santa Maria Madalena antes do dia de 

finados. Disse ter sido revoltante pra este parlamentar, porque a família do motorista 

acidentado da ambulância queixou-se da falta de ajuda e depois vem a público falar que 

o Prefeito e Secretário de Saúde estavam ajudando. Porém como havia surgido essas 

fofocas, caso a família quisesse se justificar que pedisse espaço na tribuna livre da Casa, 

porque quem sofre é o paciente que encontra-se no hospital. Destacou que havia ficado 

o pedido de recuperação da Escola Estadual Norma Guilhon. Dirigiu-se ao Vereador 

Rômulo Robson, afirmando que o aterramento do porto da balsa de Tauá Pará era de 

autoria deste Legislador, no entanto o Vereador citado queria mérito, dessa feita não se 

intimidaria, como oposição iria colocar mais e mais requerimentos, porque dessa 

maneira as obras saiam. Comentou há respeito da UFRA, pra qual atribui cabide de 

emprego. Porque o pedido do seu par não estava sendo respeitado, concordando com o 

mesmo por se tratar de um benefício ao Município e que ninguém via resultado. 

Desejou boas vindas, com saúde e paz ao nascimento da filha do Vereador Renato 

Junior. Por questão de Ordem o Vereador Rômulo Robson, disse ao Vereador Wladimir 

Conceição, que o mesmo tinha uma cara de pau muito grande, pois o trabalho no Porto 

de Tauapará já tinha iniciado antes do seu requerimento, isto é; no mês de março e a 

previsão havia sido essa para a conclusão. No entanto que cumprisse o que tinha 

prometido na comunidade, porque fazer filho com (...) do outro era muito fácil, porque 

já era Vereador há quase quatro anos e não havia feito nada. Como réplica o Vereador 

Wladimir Conceição, afiançou que esteve na comunidade de Tauá Pará uma semana 

antes e no momento os moradores reivindicaram um Micro Sistema de Abastecimento 

de Água, Ponte, ou Aterramento do Porto e Iluminação Pública. Portanto não se 

igualava  ao Vereador que prometia e não cumpria, prometeu mundos e fundos 

relacionado há empregos e não cumpriu; assegurando que o mesmo contaminava os 



outros com o seu ódio. O Edil Rômulo Robson, falou pro Legislador tomar vergonha na 

cara e fizesse o Micro Sistema de Abastecimento de Água no Tauapará, porque 

duvidava que isso viesse ocorrer. Da Tribuna da Casa o Vereador EDSON REBELO, 

pediu a Presidenta que intermediasse junto ao Prefeito, iluminação Pública para a 

Localidade de Ariri que encontrava-se às escuras e limpeza do cemitério, porque nada 

iria adiantar este edil pedir porque era sabedor que não seria atendido. Garantiu que 

havia esperado noventa dias para ser ouvido e nada, dando á entender que estavam 

brincando de fazerem CPI na Casa até porque o Vereador Rômulo Robson havia dado 

entrada um pedido de cassação deste Legislador e tinha retirado na marra da Mesa 

Diretora. Portanto este Vereador não temeria há nada, pois no próximo ano haveria 

eleição e o povo daria sua resposta. Informou há todos que iria se submeter a uma 

cirurgia e ficaria impossibilitado de certas coisas, porque CPI era um assunto serio e 

porque não o intimavam verbalmente, pois a funcionaria Rosilene fazia as notificações 

via watsap. Dessa feita tinham todos os documentos e até a presente data não tinham 

ouvido ninguém e nem tão pouco as testemunhas. Perguntando ao Vereador Rômulo 

Robson o que de fato queria deste Legislador?, porque as coisas deveriam seguir com 

seriedade para darem respostas ao povo. Por questão de ordem o Vereador Rômulo 

Robson disse já tinham sido feita as convocações, porque até o afastamento do Vereador 

Nilmar Gama da Comissão, ninguém fazia nada, porque o mesmo se omitia em presidir 

os trabalhos. E após a vinda do Vereador Elionae Almeida as providencias tinham sido 

tomadas e tão logo fez a convocação através da Secretaria, que segundo ela o Vereador 

estaria presente porque estava de atestado médico. Dessa feita, junto com o Vereador 

Elionae Almeida fizeram os procedimentos, por se tratar de três situações. Portanto na 

segunda-feira estava convocando pela Câmara e pela Comissão. Por questão de ordem o 

Vereador Edson Rebelo, afiançou que tinha comunicado á Presidenta Interina que na 

segunda-feira não estaria presente porque iria fazer o procedimento laboratorial do 

risco cirúrgico. Até porque também não fugiria da CPI, mas que não convocasse-o por 

telefone, pois já tinham se passado noventa dias, mas queriam passear, também por 

questão de ordem o Vereador Nilmar Gam, falou que a cara de pau a cada dia que 

passava ficava mais irreconhecível, quando afirmava que este Edil tinha sido omisso. 

Pois até a presente data não tinha entregado a Resolução assinada pela Mesa Diretora e 

suas convocações como Presidente, mas que já tinha feito um BO. Pois transparecia ser 

um Vereador sem opções porém que raciocinasse e fizesse as coisas certas. Até porque 

tinha sido o pior Presidente que o Poder já tinha tido, mas a cara de pau era 

irreconhecível. O Vereador Rômulo Robson garantiu que o Requerimento havia sido 

aprovado e já era matéria vencida. Por questão de ordem o Vereador Elionae Almeida, 

disse já ter feito dois o registro da Ata, até porque na segunda-feira não houve reunião 

porque o Vereador Rômulo Robson estava no medico e o Vereador Marcos Jorge não 

havia participado por ter se retirado, portanto não teve a reunião. O Vereador Rômulo 

Robson afiançou que que tinha convocado a reunião para a segunda-feira, mas o 

Vereador Edson Rebelo não compareceu ainda leu atestado enviado pelo Vereador 

Edson. Passados os trabalhos para a PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Assomando a tribuna da Casa o Vereador VALMIN TRINDADE,  direcionou sua fala 

ao seu par Edson Rebelo, assegurando-lhe que poderia ter toda certeza que o relatório 

da CPI iria chegar e este Edil teria o tempo suficiente para dar o seu julgamento 

consciente, até porque esse edil disse me disse não colocaria na memoria. Pediu que 



fosse enviado oficio ao Gestor Municipal, mandasse executar um pacote de cações na 

Localidade de fazenda, antecedendo o festival do Açai, tais como: Iluminação Pública; 

Limpeza e roçagem nas ruas e travessas; tapa buracos e pintura do portes. Lançou 

elogios e parabenizou o Prefeito Municipal pela inauguração da ponte em concreto na 

Localidade de Maracajó e recuperação da ponte na Comunidade de Candeuba. Com 

toda dificuldade o Prefeito estava fazendo uma administração voltada para o povo 

porque se tornava muito difícil executar tudo em quatro anos. Portanto o Prefeito 

Camarão estava fazendo obras que só não enxergava quem não queria. Requereu 

verbalmente, para que o gestor Municipal, mandasse fazer placas indicativas com 

orientações das quilometragens dos ramais de todo o Município, principalmente no 

ramal da Localidade da Fazenda. Da tribuna da Casa o Vereador ELIONAE 

ALMEIDA, afiançou que o serviço de iluminação Púbica é de responsabilidade do 

Executivo e que também nem era para ser pedido porque era de sua obrigação zelar 

pela iluminação pública em todo o Município. Falou ainda que em Jenipauba da Laura 

após a fiscalização da Celpa, foram retiradas as lâmpadas em quase sua maioria por 

encontra-se acesa vinte e quatro horas. Prometeram voltar e até a presente data nada 

havia sido feito. Que por consequência a Localidade encontra-se as escuras, ficando a 

ação de mal feitores, porque se no claro já fazem, imaginando no escuro. Pedindo o 

envio de oficio ao secretário de Infraestrutura que tomasse as devidas providencias 

neste particular, porque do jeito que está, não poderá continuar. Assegurou ser um 

admirador dos serviços da Sra. Lândira Carvalho, pois que ela vai a luta e busca as 

melhorias, fazendo muito mais que o Secretário que não tinha iniciativa pra nada. 

Portanto ela é que deveria ser a Secretaria de Infraestrutura. Dessa feita a Câmara 

deveria lhe agradecer, par não ficarem falando mais mal da Coordenadora de limpeza. 

Pediu que o Secretário de Agricultura fosse oficializado, para que pudesse estar 

revitalizando a feira do Agricultor. Pois em audiência com o Prefeito há um tempo 

atrás, um grupo de moradores do bairro Jangolândia, fizeram a limpeza e revitalizaram 

porque queriam trabalhar porque já estava abandonada há bastante tempo e na reunião 

a administração prometeu inúmeras situações e nada cumprido. Até a fiação foi 

retirada e mais uma vez o povo foi enganado porque já estavam trabalhando. Devido 

todas essas demandas o Secretário que não faz nada pelo progresso da agricultura, 

deveria dar vida ao espaço que servirá aos bairros Jangolândia, Maranhense e outros, 

até porque estava servindo somente para viciados. Repudiando tal situação. Discordou 

do Vereador Rômulo Robson quando fala que os estudantes deveriam se manifestar, 

porque tem que ser uma iniciativa do Executivo de fazer o chamamento dos mesmos. 

Mas que talvez de fato faltasse fazer o movimento nesse sentido, devido haver inúmeros 

Municípios esperando por essa casa do estudante. Até porque a Lei é para ser cumprida 

e colocada em pratica, pois será um ponto positivo no Município. Assim como a Lei 

para direção direta de Diretor na Escola Municipal. Devido ao não cumprimento, 

entrará no Ministério Publico exigindo a execução da Lei. O Vereador Renato Junior, 

pediu a Comissão de Justiça que pudesse dar agilidade nas analises dos Projetos, pois 

são de suma importância para o Município. Sugeriu aos seus pares que fosse elaborado 

um Requerimento estendendo o horário de fala dos Parlamentares. De posse da palavra 

a Vereadora Presidenta Interina KÁTIA REGINA, garantiu que existiam mais partes 

negativas e positivas. Destacando que em outras Legislaturas esta Parlamentar já havia 

sido oposição e em muitas vezes foi muito desrespeitada, principalmente na gestão 



Diego palheta e Maria Lucimar, onde pode constatar Escolas Municipais quase caindo 

e a revolta do Povo. Falou ainda que discordava da fala de alguns Edis, porque não iria 

ser injusta, porque o Povo havia eleito o Prefeito Camarão, por questão de mudanças, 

porque as queixas eram muitas e no hoje existem os carros do Conselho Tutelar, varias 

ambulâncias e tão logo a implantação do aparelho de Raio X e muito ainda seria feito. 

Sem deixar de falar que o Prefeito é uma pessoa acessível, pois podem ver o empenho e 

esforço para a realização do feito, porque no antes muitos pedidos eram feitos e nada 

atendido, porque priorizava a folha. No entanto o atual Prefeito estava fazendo obras e 

priorizando a folha de pagamento dos funcionários Municipais. Destacou várias vezes o 

nome do Vereador Elionae Almeida, por ter feito parte da gestão anterior onde os 

Secretários eram tolidos de muitas coisas e no hoje a importância da gestão como o 

Município era visível. Pois o Prefeito ajuda e se empenha, dando apoio ao folclore, 

Esporte e outros. Lembrou ainda da situação da segurança Pública que havia 

melhorado bastante, indiferente dos anos de dois mil e treze há dois mil e quinze que a 

insegurança era muito grande por falta de apoio e os assaltos eram constantes. Falou 

ainda que o Gestor Municipal já estava se empenhando para conseguir pro Município 

uma ambulância. Afiançando que todos deveriam unir-se em prol do desenvolvimento 

do Município de Colares, até porque somente uma andorinha não fazia verão e com 

empenho de todas, tudo daria certo, porque o Prefeito não se cala e não fica omisso, 

porque sempre cumpria o que falava. Por questão de ordem o Vereador Rômulo 

Robson, disse que o Prefeito estava trabalhando com obras, folha de pagamento em dia, 

ao contrario do safado de ex-Prefeito que havia deixado oito milhões de dividas do 

INSS. O Edil Wladimir Conceição, garantiu que na época que foi Secretário de Cultura 

na administração passada não esquentava ovos, parabenizou a Vereadora Kátia Regina 

pela grande defesa ao Executivo. O Parlamentar Nilmar Gama, quis saber onde seria 

esse mundo que a Edil Kátia Regina estava vivendo?, porque se soubesse queria que o 

explicasse onde estavam sendo aplicadas as verbas destinadas ao Município. Também 

por questão de ordem o Vereador Elionae Almeida, assegurou que já havia falado e 

repetiria; é obrigação de qualquer gestão pagar em dia o salario dos funcionários, 

porque seria feio se estivesse em atraso. Sem esquecer de falar de pagamento da gestão 

atual já estava chegando há um  milhão de reais. Como réplica a Vereadora Kátia 

Regina, falou que estava fazendo o seu papel como representante do Povo, porém iria se 

informar onde haviam aplicado os recursos e posteriormente responderia, porque 

indiferente do Vereador, sempre estava correndo atrás de benefícios e melhorias ao 

Município. Destacando que havia sentido se feliz quando veio o coletor de lixo ao 

Município através do Senador Paulo Rocha, por indicação do Vereador Elionae 

Almeida, sendo muito importante esse retorno ao Município. O Edil Wladimir 

Conceição, disse que relembraram tanto ao passado, mas que queria ver as prestações 

de contas da gestão através do TCM, porque tudo estava uma mil maravilha e só seriam 

sabedores do rombo depois que saíssem. Repassados os trabalhos para a SEGUNDA 

PARTE DA ORDEM DO DIA, foram lidos, discutidos, votados e aprovados os 

Requerimentos: REQUERIMENTO N° 002/2019, requerendo do Gestor Municipal, que 

fosse restaurada a rampa do porto da Localidade de Ariri. REQUERIMENTO N° 

003/2019, requerendo do Prefeito Municipal, que fosse feito o aterramento da várzea as 

proximidades da ponte na Localidade de Ariri e REQUERIMENTO N° 04/2019, ao 

chefe do Executivo, para que seja feita a reforma do antigo prédio do posto de Saúde, 



fazendo uma sala que servia de alojamento dos pacientes que necessitam de 

atendimento medico na Localidade de Ariri. REQUERIMENTO N° 0012019, de autoria 

do Vereador Valmin Trindade, requerendo do Prefeito Municipal, para que seja 

construído um abrigo de passageiros, na entrada do ramal de Jenipauba da Laura 

(antiga entrada da serraria) e REQUERIMENTO N° 003/2019, de autoria do vereador 

Rômulo Robson Oliveira de Oliveira, requerendo ao gestor Municipal que fosse feita a 

construção e ampliação da ponte ou aterramento da Localidade de Aracê; ambos 

aprovados por unanimidade de votos. Ainda foi lido o REQUERIMENTO N° 002/2019,  

dos Membros da Comissão Processante criada pelo Decreto Legislativo N° 001/2019, 

Requerendo a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias do prazo para o encerramento 

dos trabalhos da Comissão Processante em tela tendo em vista que os trabalhos ficaram 

parados por mais de um mês o que ocasionou inclusive a substituição do Vereador 

Nilmar Gama Miranda pelo Vereador Elionae Almeida de Sousa. Em discussão o 

referido requerimento manifestaram-se os Vereadores: Nilmar Gama disse que os 

Vereadores Rômulo Robson e Marcos Jorge, eram caras de pau. O Vereador Marcos 

Jorge, falou ser matéria vencida, não dando mais o direito da fala. O Vereador Nilmar 

Gama, pediu que ficasse calado, a Presidenta, pediu ordem na Casa e que cada um 

fizesse sua fala em três minutos. O Edil Nilmar gama, retrucou novamente, falando da 

cara de pau dos dois Parlamentares, perguntando qual tinha sido sua omissão, ficando 

os cegos para tirarem o Vereador Edson Rebelo, esquecendo-se que também teve 

irregularidades igualmente fez para tirarem da CPI do Prefeito. Pedindo vista ao 

Requerimento em pauta. Pedir ainda que provasse onde haverá obstrução e omissão a 

investigação. Espantando-se com a palhaçada dos dois Vereadores. O Vereador Marcos 

Jorge, garantiu que o Vereador acima mencionado ultimamente somente falava e não 

fazia nada, pois se fosse o mesmo, teria vergonha na tamanha cara de pau de ser 

repetitivo todas as sextas-feiras, discursos estes falsos e hipócritas, que povo não 

aguenta mais. Pois seria muito fácil de uma administração que estava crescendo, 

porque não contribuía ou nada para o desenvolvimento do Município e como não 

bastasse ainda queria ser Prefeito, mas para tal, deveria comer muito feijão, isso ainda 

se continuasse como Vereador. Pedindo que o Requerimento em discussão fosse 

colocado em pauta. A Presidenta Interina colocou a Plenária para votação o 

Requerimento acima mencionado, o qual foi aprovado por 05 (cinco) votos a favor da 

prorrogação e 04 (quatro) contra a prorrogação do referido requerimento. Tendo como 

resultado final cinco votos a favor e quatro contra. O Vereador Rômulo Robson, 

afiançou que esse termo de Omissão havia demorado mais de um mês, porque se o 

pedido de afastamento tinha sido feito, foi tão somente porque o Presidente estava 

travando o andamento da Comissão, por não querer prejudicar o Vereador Edson 

Rebelo e devido o Vereador Edson Rebelo ter justificado por motivo de doença o prazo 

da Comissão poderia ser prorrogado por mais sessenta dias, pois ainda havia muito 

para ser esclarecidos com clareza. Por tanto somente as assinaturas do presidente e 

Relator poderia ser aprovado. O Vereador Wladimir Conceição, pediu vista ao 

Requerimento para ter mais clareza, porque existiam Presidente, Relator e Membro e se 

quisessem mais prazo que o fizessem de maneira correta. Até porque por serem cinco 

queriam passar por cima de tudo igualmente um rolo compressor e a discussão foi uma 

palhaçada. A Edil Kátia Regina, garantiu que pelos termos regimentais a Comissão 

tinha como prorrogar para que os Trabalhos dessem continuidade, porque achava que 



era isso que o povo queria e o Vereador Elionae Almeida como primeiro Secretário era 

sabedor dos trâmites. O Vereador Renato Junior, disse que á Comissão tinha o direito 

de pedir a prorrogação. Pedindo a parte implicada (Vereador Edson Rebelo) cópias da 

sua prestação de contas, porque não havia esclarecido porque havia obstruído as 

provas. O Vereador Edson Rebelo, pediu o registro na ATA, quando o Vereador acima 

citado falou que “houveram obstrução da provas”, até porque suas prestações de contas 

somente quem tinha o direito de analisar era o TCM, até porque as contas já estavam 

publicadas no Portal de Transparência da Câmara. O Legislador Valmin Trindade, 

argumentou que estava assistindo desvio de conduta do Vereador Nilmar Gama, 

pedindo-lhe que calasse sua boca, porque não estava lhe dando permissão para falar e 

que o chamasse pelo seu nome. Portanto a Plenária iria decidir há respeito de 

Requerimento por ser soberana. Com a palavra o Vereador Elionae Almeida, disse 

sentir-se desrespeitado por parte dos Vereadores Marcos Jorge e Rômulo Robson, 

porque fizeram o Requerimento sem ao mesmo consultarem o Membro da Comissão. 

Até porque o Decreto 201/1967, como tanto se baseavam, em seu artigo sétimo falava 

que o prazo havia transcorrido o prazo do Processo e que o mesmo deveria ser 

arquivado. Garantindo não ser contra a sua prorrogação, mas a maneira como usaram 

para fazerem havia sido covarde, porque esteve na Câmara para reunião da Comissão e 

não houve reunião. Portanto, de maneira obscura, porque a partir do momento que a 

Lei requer o voto de dois terços, não era CPI e sim Comissão Processante, dessa feita 

teriam agido de má fé. Pedindo que apresentasse a ATA da reunião ou seja que este Edil 

estava servindo de palhaço, sem deixar de registrar que como Membro já havia pedido a 

copia de toda documentação da Comissão e não havia tido respostas. O Vereador 

Renato Junior disse que ao manifestar-se a palavra obstrução, era por questão das 

copias das prestações de contas e não ao vereador Edson Rebelo, por que precisava ser 

analisada e darem uma resposta ao Povo. Pediu apoio do Parlamentar para a viagem da 

banda Musical Nova Harmonia com destino a Cidade de Paragominas para mais um 

concurso de Bandas. O Vereador Rômulo Robson, convidou os moradores das 

Comunidades vizinhas, para a realização de um evento na Localidade de Juçarateua 

como apoio deste Vereador, com o intuito de arrecadarem fundos para a construção do 

elevado da caixa d´água. Disse ter encaminhado ao assessor Jurídico a CPI da Saúde 

por não ter tido nenhuma informação do Parecer. Falou ainda que o Município de 

Colares, estava incluindo no campeonato jiu-jitsu, graças ao Prefeito Camarão por ter 

cedido o espaço. Comentou há respeito das academias ao Ar livre, pois a SEEL havia 

pedido o Projeto arquitetônico para a implantação de uma na avenida Nossa Senhora 

da Conceição. Dessa feita  agradeceu a Sra. Rosa Gomes por ter conseguido a Emenda 

através do Deputado Arnaldo Jordy para a realização do feito. O Vereador Edson 

Rebelo, pediu a gravação da sessão. A Presidenta Interina garantiu que qualquer 

Vereador poderia ter acesso a gravação das sessões, porque jamais iria compactuar com 

alguma coisa. Portanto a gravação estava disposta para qualquer eventualidade. O Edil 

Wladimir Conceição pediu de viva voz que fosse feito o ampliamento das margens da PA 

23, até Penha Longa. O Vereador Nilmar Gama, solicitou ao Legislador Rômulo 

Robson, para que lhe entregasse copias das notificações e Resoluções da Representação, 

pois poderia ser implicado como Comissão. Falou ainda que no hoje os investigados 

eram os mentores de investigações, até porque o papel do Vereador era fiscalizar, 

Legislar e Julgar. As demais era mentira porque não executava nada, estavam presos na 



Administração. O Vereador Valmin Trindade, rogou aos seus pares que se juntassem, 

porque havia sido informado que Colares estava na lista, mas que precisava de uma 

articulação politica e os que tivessem interesse que corressem em busca para que fosse 

instalado no Município a Agencia do Banpará. Convidou há todos para o Festival do 

Açai na Localidade de Fazenda. O Parlamentar Elionae Almeida, afiançou que o Povo 

já não aguentava mais ver esse bate boca, enquanto que o Município passava por uma 

grande dificuldade. O Vereador Edson Rebelo, disse que já existia a programação da 

Agencia do Banpará em Colares. Falou que havia observado que do jeito que as coisas 

estavam era de uma arbitrariedade tamanha, porque o Requerimento já era matéria 

vencida, por ter sido votado de forma irregular. A Presidenta Interina Kátia Regina, 

falou que sentia-se chateada como as formas de alguns Vereadores, pedindo aos 

Vereadores Nilmar Gama e Valmin Trindade que tivessem respeito um pelos outros. 

Porque tudo que havia falado anteriormente era verdadeiro e não iria se omitir em 

nada, mas que cada um fizesse o seu papel e nada fizeram. Porém o fato é que o Prefeito 

Camarão tem trabalhado em prol ao desenvolvimento do Município.                                                                                                                                              

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 20 de setembro de 2019. 


