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Aos vinte sete 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 pelos Vereadores Elionae Almeida e Rômulo Robson, 

foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capitulo 9 versículos 18 à 22. O 

Vereador Elionae Almeida, justificou que devido há problemas técnicos a Ata pendente 

do dia trinta de setembro ainda não havia sido concluída. A Vereadora presidenta, 

justificou a ausência da Ata, convocando os Edis para que estivessem presentes na 

próxima quarta-feira para a lavratura da mesma. Foram lidos os expedientes: 

CONVITE do Presidente da ALEPA, Deputado Dr. Daniel Santos, OF; N° 188/2019-

SEMED/PMC, e OF: N° 74/2019-TCM/PA. Oriundo da Corregedoria do Tribunal de 

Contas dos Municípios. Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, usando a tribuna da 

Casa o Vereador NILMAR GAMA, discorreu dizendo que a obra da praia, ao entrar no 

Ministério Publico, obteve como resposta que referente a licença ambiental e Licitação, 

o Processo de inegibilidade deram como se fosse Lei Ambiental. Portanto a referida 

obra já tinha feito alguns meses e nada resolvido. Dessa feita leu da Tribuna o 

documento expedido pelo MP, que somente dava a licença se a Prefeitura seguisse nove 

quesitos, até porque não haviam falado que estava sendo construído na areia, assim 

como o banheiro. E como o banheiro. E como não bastasse nenhuma resposta foi dada 

com relação a licença para este Parlamentar. No entanto o que lhe havia chamado 

atenção é que a referida obra estava sendo construída pela empresa Vidal, que era a 

maior responsável pelas obras grandes no Município. Que como não bastasse fazem um 

serviço de péssima qualidade, dando como exemplo a Escola Estadual Dr. José 

Malcher. No entanto apresentaram no MP apenas três itens Licitados, atitudes como 

estas nenhum morador apoia, há não ser os que se beneficiavam, por serem sabedores 

que estava errado. Exceto os funcionários contratados, por serem obrigados, porque se 

não forem o Secretário de Finanças volta ao tempo da Ditadura. Situação essas que o 
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Povo deu resposta nas urnas na eleição para Governador e outros. Ainda comentou há 

respeito de um episodio ocorrido com uma criança que o pai da criança ao procurar 

atendimento para fazer um injetável na mesma houve a recusa porque não tinha receita 

médica, mesmo o paciente ter medicação. De posse da palavra o Vereador MARCOS 

JORGE, afiançou dizendo que já era de se esperar que o Edil Nilmar Gama, todas as 

sextas-feiras somente pontuava coisas negativas e o Povo já não aguentava mais. Pois 

quando falava que o Povo não apoiava a obra da Orla, discordava, porque deveria falar 

por si, até porque ficava surpreso com a sua postura, pois criava nas redes sociais e 

veículos de comunicação para se promover brincando, igual fez o Bolsonaro, que havia 

usado mídia para se eleger, fato que o Vereador não conseguiria. Porque não poderia 

falar de uma administração que caminhava. Porem deveriam irem já se acostumarem 

com esses tipos de discursos, porque deveria perdurar por muito tempo na Casa 

Legislativa. Disse ainda que concordava com a recusa da profissional e Diretora da 

UBS. Porque não poderia colocar em risco a vida do paciente e sua e sua profissão. Pois 

fazer uma medicação sem receita medica poderia ser muito perigoso. Até porque se algo 

viesse acontecer tão logo a família os lhe responsabilizariam. Felicitou-se com a  

Comunidade de Santo Antônio do Tauá Pará por ter recebido uma ação através das 

Secretarias de Saúde e Ação Social, vários serviços em prol aos moradores. 

Atendimentos esses que serão estendidos até a Comunidade de Cacau. Conclamou o 

Povo de um modo geral, para uma grande ação nos dias um e dois, a qual abrangerá 

todo O Município, através do Prefeito Camarão, Deputado Estadual Jacks Neves e este 

Vereador. Na qual haveria atendimentos cardiológicos, Mamografia e PCCU. Mesmo o 

citado Deputado não ter tido nenhum voto neste Município, já demostra um olhar 

positivo em prol dos Municípios. Mediante ao exposto, também na ocasião haveria 

palestras voltadas para esse procedimentos. Pois enquanto Vereador estava fazendo o 

seu papel. Ao finalizar, falou aos presentes, que esteve juntamente com o seu par 

Rômulo Robson na ALEPA, falando há respeito da implantação da agência do Banpará 

neste Município. Orgulho este muito grande aos moradores de toda Cidade de Colares e 

que no momento oportuno da conversa com o Presidente da ALEPA, ficou acertado que 

tão logo seria agendado para ser discutido a pauta. Da tribuna da Casa o Vereador 

RENATO JUNIOR, assegurou sentir-se feliz quando houve falar que Vereadores 

estavam em busca de causas nobres ao Município, principalmente quando se era tratado 

a questão da implantação da agencia do Banpará. Garantiu que providencias enérgicas 

e emergenciais deveriam ser tomadas com relação a venda de passagens da empresa 

Monte Hebron-MH, porque ouvem vários relatos de passageiros que ficam esperando 

para comprarem o bilhete á sol e chuva, até porque não tem ao menos o respeito de 

construírem um abrigo, que por consequência quem sofre é o Povo. Pedindo de viva voz 

que os órgãos competentes fossem provocados para verem que providencias poderiam 

ser tomadas. Solicitou da Presidenta Interina para que enviasse oficio ao Secretário 

Municipal de Saúde, para que pudesse estar levando uma ação de saúde as 

Comunidades de Terra Amarela e Candeuba. Oficio ao Secretário de Municipal de 

Infraestrutura, para que estivesse averiguando a situação da iluminação Pública do 

bairro Bacuri que encontra-se praticamente as escuras. Parabenizou o Vereador 

Marcos Jorge, pela ação Saúde que ocorrerá nesta Cidade. Felicitou-se com a banda 

Musical “Nova Harmonia”, pela passagem do seu aniversario, a qual estará na Cidade 

de Paragominas representando por mais uma vez o Município de Colares, esperando 



que a mesma trouxesse o primeiro lugar. Agradeceu a Deputada Ana Cunha por ter 

doado o ônibus para fazer o transporte dos Músicos, Comissão e grupo de apoio. 

Demonstração esta de compromisso com o Povo Colarense. Da tribuna da Casa o 

Vereador Rômulo Robson, teceu comentários há respeito de sua conversa com o 

Assessor do Dr. Daniel, destacando futuras emendas que virão ao Município. Falando 

ainda da possibilidade do Deputado Fábio Freitas, trazer também para o Município, 

micro sistema de abastecimento de água. Afiançou que em reunião com o Prefeito 

Municipal ficaria acordado a ação saúde que iria ocorrer na Comunidade de Cacau no 

dia quatro de outubro, com vários procedimentos em prol aos moradores. Dessa feita, 

convidou todos os Parlamentares para estarem presentes á Comunidade. Falou também 

da ação que ocorrerá nos dias um e dois na Escola Balãozinho Vermelho através do 

Deputado Jackes Neves e Prefeito, com vários exames tais como: mamografia, PCCUe 

eletrocardiograma. Disse que na oportunidade da inauguração do hospital Abelardo 

Santos, o Prefeito, esteve reunido com lideranças e assinou o convenio de 

cooperativismo para atenção básica, voltada para a saúde pública do Município de 

Colares. Ao concluir falou com relação ao paciente que por tratar-se de ser hemofílico., 

ter problemas cognitivos no sangue e tratamento era somente feito no Hemopa e a 

família era treinada para fazer o tratamento na criança, porque lei é lei e deve ser 

cumprida, pois as técnicas e enfermeiras tinham suas atribuições e respaldo. Portanto 

toda e qualquer medicação somente poderia ser feita conforme prescrição medica. 

Assomando a tribuna da Casa o Vereador EDSON REBELO, direcionando a fala ao 

Vereador Rômulo Robson, disse-lhe que como autor da petição que expediu a Liminar 

através do Juiz logo após alguns dias, entrou com o pedido da cassação deste 

Parlamentar e no outro dia retiro, ele não poderia participar da Comissão de 

Investigação. Dessa feita precisava conversar com o Jurídico da Casa, porém o mesmo 

não aparecia nas sessões. Até porque o Edil acima citado não tinha insenção nenhuma 

por ser autor da Liminar para este Vereador sair da Presidência deste Legislativo 

Municipal e também não tinha autonomia para retirar na marra documento da pasta 

como fez. Pedindo que fosse analisado toda essa situação, porque a Câmara estava 

servindo de chacota. Até entende manifesto popular, porque nunca tinha visto tanta 

baixaria enquanto os serviços estavam parados. Pediu a Presidenta Interina que 

procedesse a leitura do documento protocolado pela Sra. Mariana, para que fosse 

retirada a denuncia contra este Legislador. Solicitou a Presidenta Interina que enviasse 

oficio ao Prefeito Municipal, para que olhasse com urgência para a Comunidade de 

Ariri que está praticamente as escuras. Ao finalizar, disse que a Deputada Estadual 

Micheli Begout iria trazer ações em prol do Povo deste Município.  Assegurando que 

seria isso que os Parlamentares deveriam fazer, buscarem benefícios em prol ao 

Município de Colares e seu povo. Da tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, falou a Presidenta Interina que prestasse mais atenção no seu trabalho, 

pois assinou o Requerimento de autoria deste Edil sem ter sido aprovado, que pedia a 

recuperação da ponte de Cacau. Até porque, assim como no Requerimento do 

aterramento do Porto do Tauá Pará teve oportunistas, se este Vereador quisesse também 

teria feito igualmente. Afiançou ser muito viável quando se dava valor aos jovens, mas 

que serias mais viável terem colocado o wi-fi em uma Escola, do que na praça Elzaman 

Bitencourt, porque se tornava preocupante a quantidade de alunos uniformizados no 

local. Dessa feita chamou a atenção do Conselho Tutelar porque os alunos frequentam 



á praça em horário de aula. Discorreu dizendo que não entendia o porque não havia 

sido feita a leitura da retratação da Sra. Mariana Lobato, porque em seu entendimento 

no momento que ela deu entrada no seu pedido á Comissão encerrava os trabalhos. No 

entanto mais uma vez estavam atropelando os trâmites e isso não poderia ficar assim. 

Mediante ao exposto, sugeriu que a representante fosse ouvida, porque no momento que 

ela havia retirado, não mais poderia prosseguir. Assim como o Requerimento de autoria 

do Vereador Edson Vieira Rebelo, que deveria ser colocado em pauta. Solicitou que 

fosse enviado oficio á Capitania dos Portos, para que pudesse estar providenciando a 

troca da luminária do farol, por encontrar-se apagada há bastante tempo, e poderá 

prejudicar a navegação das embarcações, sem esquecer também os ataques dos piratas 

que voltaram a atacar novamente ou será que somente iriam tomar uma providencia 

quando ocorrer algo mais sério. Falou ainda que o Governador somente sabe ir para o 

sul do Pará, mas que precisava do Povo e não dos cabides de oportunidades. Garantiu 

que no dia trinta encerravam os prazos para serem realizados os serviços no bairro 

Jangolândia, do contrario estaria junto com os moradores para qualquer eventualidade. 

Falou ainda que a equipe da Celpa, fez uma fiscalização e retiraram as luminárias que 

estavam acesas vinte e quatro horas e não fizeram a substituição, dessa feita sobrou 

para a administração , porque os técnicos deixaram as ruas e travessas praticamente as 

escuras. Pois se estavam fazendo á manutenção seria para melhorar e não piorar. Até 

porque o serviço de Iluminação Pública do Município não estava atendendo e ninguém 

sabe de quem era a culpa, o fato é que toda essa situação deveria também ser vista na 

zona rural. Concernente a situação da criança, disse ser preocupante por se tratar de 

uma doença seria, mesmo o Diretor da UBS ter razão, o risco de vida da criança era 

muito grande. Entendendo que o Diretor deveria ter feito um documento para ser 

assinado pelo responsável do paciente e posteriormente fazerem o procedimento, pois se 

alguma coisa desse errado o responsável seria responsabilizado. Porque com toda 

sinceridade, se fosse de sua família, este Edil não saberia do que era capaz. Mesmo 

terem feito o certo na UBS,  mas a criança estava com as pernas muito inchada. Por 

questão de ordem o Vereador Rômulo Robson, deu exemplos dos laudos e prescrição 

médica, que em seu ponto de vista não tinha muita diferença, porque a preocupação da 

enfermeira com as prescrições médicas. O Vereador Nilmar Gama, falou que quando 

trata-se de vida humana e nesse momento deve-se pular com as burocracias, até porque 

a criança já fazia tratamento há sete anos ou será que ninguém era sabedor desse 

problema?. Assomando a Tribuna da Casa o Vereador ELIONAE ALMEIDA, teceu 

comentários há respeito do vídeo postado pelo Sr. Mizael, porem as leis eram para serem 

cumpridas e não discriminaria ninguém. Portanto estava faltando na UBS uma 

habilidade maior não para os técnicos de enfermagem, mas para sua direção como um 

todo, porque os técnicos eram treinados, mas que pela falta da receita médica não foram 

feitos os procedimentos, até porque a verdade era que não tinha medico na Unidade de 

Saúde. Situação lamentável, que este Edil repudiou a atitude tomada com a Casa. Falou 

que o Município havia sido contemplado com um carro modelo quatro por quatro para 

servir a Secretaria de Vigilância, lendo a Portaria 476/2019, paragrafo Primeiro das 

obrigações do veiculo. No entanto o citado veiculo estava servindo de taxi e 

transportando equipamentos pesados. Não querendo que o veiculo seja levado, 

conforme a portaria, mas se voltasse ocorrer não iria ficar somente na falácia. Mostrou 

ainda a foto do citado carro com os pneus do trator, em cima na travessia da balsa, 



sendo usado de forma irregular. Considerando-o uma pouca vergonha que o Povo 

precisava ficar sabendo. Disse ainda que na sessão passada presenciou alguns 

Parlamentares da base se gabando de pagamentos em dia, mais uma obrigação da 

administração. Pediu a Presidenta Interina que fosse enviado oficio ao Gestor 

Municipal com copias para a Secretaria de Finanças, copias das folhas analíticas dos 

servidores dos meses de janeiro a agosto de dois mil e dezenove; comprovante de 

pagamentos GFIPS, patronal e funcional dos meses de janeiro / agosto de dois mil e 

dezenove. Oficio ao Secretário Municipal de Saúde, para que possa enviar ao gabinete 

deste Vereador, cópias dos contratos e notas fiscais emitidas pela empresa CASMED 

com. De Art. Médicos Hospitalares e Medicamentos LTDA-. Destacou ainda que a 

Câmara deveria se manifestar há respeito dos correios, que sugerindo que fossem até a 

Cidade de Castanhal na superintendência e resolverem a situação da falta do atendente 

na agencia local pois os usuários ao procurarem atendimento neste Município, 

principalmente no que tange a retirada do CPF para menor de idade, ficam tolidos, por 

não haver um atendente na agência e isso estava dificultando em muitos as pessoas. 

Falou novamente que continuava esperando respostas dos Secretários de Finanças e 

Meio Ambiente, concernente ao ICMS verde no valor de três milhões referente aos três 

anos, até porque o meio ambiente no Município estava zero. De posse da palavra a 

Vereadora KÁTIA REGINA, direcionou a fala ao Vereador Wladimir Conceição se 

retratando pelo ocorrido, porque o Requerimento havia sido assinado sem ter feito a 

leitura, porque eram vários documentos, que até mesmo o Vereador Elionae Almeida, 

ficou despercebido no momento da leitura. Porque na Casa era tanta discussão que o 

povo não mais aguentava essa situação insustentável e devido toda essa correria não se 

atentou aos fatos. Mediante ao exposto o Requerimento já estava na Mesa Diretora, 

para corrigirem assa falhas. Porque essa situação não iria diminuir o Parlamentar. 

Disse ainda ser muito importante o papel do Vereador fiscalizar. Dessa feita agradeceu 

aqueles que lutam junto aos órgãos competentes para trazerem retorno para o 

Município de Colares através de Emendas Parlamentares. Afiançou que ao falarem do 

veículo quatro por quatro, fez lembrar que nos anos anteriores vieram motos para á 

vigilância sanitária e a gestão Diego Palheta sumiram com as motos. Sendo que seriam 

situações que ainda dava tempo de ser resolvida porque o carro era um patrimônio 

Municipal. Até porque era uma obrigação dos Legisladores serem os fiscalizadores do 

povo. Destacou que a situação da empresa Monte Hebron era muito complicada, pois 

outro dia deixou os passageiros em penha longa e voltou sem ao menos dar explicações. 

Dessa feita estavam existindo situações que estavam deixando os Parlamentares exposto 

as negatividades no Município. Por questão de ordem o Vereador Elionae Almeida, 

Disse que por terem sido Vereadores da Legislatura passada realmente constataram o 

fato. No entanto este Edil fez várias manifestos com relação ao sumiço das motos. 

Portanto não iria permitir que o erro do passado voltasse ocorrer duas vezes no 

Município e que também todas as vezes que viesse algo errado iria se manifestar. 

Esclareceu ainda que o Requerimento do Vereador Wladimir Conceição não havia sido 

lido por estar datado do dia dezoito e tinha falado para a Presidenta que iria deixar para 

a próxima sessão devido aos ânimos na Casa. Até porque também não tinha falado de 

culpado, até porque havia assinado pela Presidenta, que estavam mais preocupadas em 

cassar o Vereador Edson Rebelo e encerrar a sessão, portanto a assinatura não era sua. 

O Vereador Wladimir Conceição disse ainda que a ponte de Cacau estava sendo 



construída com madeira velha e que a Casa estava sendo desrespeitada pela Mesa 

Diretora. A Vereadora Kátia Regina, assegurou que não estava falando grego e não 

tinha problema nenhum em negar sua assinatura. O Edil Elionae Almeida, disse que se 

a Presidenta soubesse que o Requerimento fosse do vereador Wladimir Conceição, teria 

voltado atrás. A Vereadora como réplica, disse que não voltaria, perguntando-lhe quem 

nunca havia falhado?. Até porque no momento da discussão e gritaria que já se tornou 

vergonhoso, não tinha visto a situação do documento em apreço. Pois os funcionários 

ao pedirem para assinar e não se aterem aos fatos, não deixava de ser uma falha, 

portanto qual seria o problema? No seu entendimento nenhum, porque tudo que viesse 

para beneficiar o povo estaria para apoiar. Também por questão de ordem o Vereador 

Nilmar Gama, disse que era incrível a Presidenta e o Edil Valmin Trindade, que não 

assinaram a resolução para criar a CPI da Saúde, deixando-os claro que somente 

assinavam o que queriam o Vereador Elionae Almeida, sugeriu que os Requerimentos, 

Indicações e outros, fossem protocolados através de ofícios, porque já tinham existido 

situações que Vereador tinha dado entrada em Requerimento no mesmo dia da sessão e 

havia sido lido. A Vereadora Kátia Regina falou que não se recordava desses episódios. 

O Vereador Rômulo Robson, falou que desde que o Requerimento não precisava 

protocolar através de carimbo, que de então passasse a ser protocolado. O Vereador 

Marcos Jorge, disse que havia dado entrada no seu Requerimento na quarta-feira e que 

tinha a falta do protocolo. Pedindo que assim fosse feito, com antecedência e tivesse a 

copia. O Vereador Elionae Almeida, reafirmou que se fossem ler as Atas, iriam ver 

Requerimentos assinados e dado entrada no mesmo dia da sessão. Repassados os 

Trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, foi lido, discutido, votado 

e aprovado por unanimidade o REQUERIMENTO N° 001/2019, de autoria do Vereador 

Marcos Jorge Siqueira dos Santos, requerendo do Prefeito Municipal que fosse dado 

continuidade as obras da Sede do Centro Comunitário da Localidade de Maracajó. 

Ainda foi lido e discutido o REQUERIMENTO N° 004/2019, autor Vereador Wladimir 

Conceição, o qual requer do Gestor Municipal a construção e ampliação da ponte de 

madeira ou concreto, que interliga a Localidade de Juçarateua á Comunidade de 

Cacau. O qual foi aprovado, com abstenção do Vereador Rômulo Robson por achar 

desnecessário, porque a ponte já iria ser inaugurada. Convém registrar que o Parecer 

N° 001/2019, de autoria das Comissões de Justiça e Redação de Leis e Comissão de 

Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

exercício financeiro dois mil e vinte, foi retirado da Mesa Diretora, devido ser pedido 

vistas através do Vereador Valmin Trindade, mediante ao exposto, a Presidenta Interina 

acatando o pedido do Vereador supra citado, convocou os Edis para a sessão 

Extraordinária no dia trinta de setembro ás dezessete horas, para ser lido, discutido, 

votado e posteriormente aprovado o Parecer acima mencionado. O Vereador Nilmar 

Gama, afiançou não ter visto ser lida a documentação da Sra. Mariana Lobato, 

concernente a retirada da Representação contra o Vereador Edson Rebelo. A Vereadora 

Presidenta Interina, disse que a documentação não era um expediente para ser lido na 

sessão, por ter vindo direcionado á Comissão. Posteriormente enviado ao Assessor 

Jurídico da Casa para Parecer. O Vereador Edson Rebelo, não entendia o porque iriam 

aguardar o Jurídico da Casa se não comparece as sessões. Até porque a Denuncia 

estava sendo pedido a retirada, ele deve ria se manifestar. A Vereadora Presidenta 

Interina, garantiu já ter comunicado o Jurídico e a documentação não poderia ser 



consultada a Plenária. Mas que a representação não poderia ser retirado. O Vereador 

Rômulo Robson como Presidente da Comissão, afiançou que de posse dessa 

documentação, á Comissão analisou os autos e decidiu de forma conjunta decidiu 

prosseguir com os trabalhos para ouvir as testemunhas, pois até mesmo o Vereador 

Elionae Almeida  havia votado a favor da continuidade. O edil Nilmar Gama, reafirmou 

que a Denuncia estava sendo retirada, não entendendo como a Presidenta Interina 

afirma com veemência e deu o seu voto para a destituição. Até porque a partir do 

momento que o pedido da Retirada deu entrada, á Comissão deveria fazer o seu 

relatório. A Presidenta Interina, falou que o Vereador Edson Rebelo, se ainda não tinha 

sido ouvido era por ter comunicado que iria fazer cirurgia, porque quando presidente 

deveria ter repassado a Comissão de Justiça e Redação de leis, antes de ter ido a 

Plenária e não o fez. Igualmente fez o Vereador Rômulo Robson, que tão logo detectou 

o erro retirou a denuncia contra o Vereador acima mencionado para cassação de 

mandato. Como replica o Vereador Edson rebelo, disse que como é que poderia ser 

julgado por um cidadão, Vereador Rômulo Robson que não tem insenção nenhuma 

para participar da Comissão. Porém que usasse o bom censo pela primeira vez. O 

Vereador Wladimir Conceição, falou que a partir que tinha dado entrada o pedido de 

retirada da Denuncia deveria ser lido. O Vereador Rômulo Robson, reafirmou que o 

pedido seria anexado nos outros para analise e posteriormente ser enviado a Plenária. O 

que foi discordado pelo Vereador Elionae Almeida, porque o citado documento deveria 

ser lido á Plenária a titulo de conhecimento. O Vereador Rômulo Robson garantiu que 

seria lido na próxima sessão, o que foi concordado pela Presidenta Interina, que seria 

lido na próxima sessão. O edil Nilmar Gama, falou que á Comissão não tinha opção de 

voto, portanto o documento deveria ser lido na forma de informações. Portanto chegava 

a conclusão que estavam acabando com a moral, porque o escritório de Assessoria 

prestava somente serviços Jurídicos. Dessa feita, com a ausência do assessor, porque 

não mandavam outro advogado. O edil Elionae Almeida, pediu de viva voz que o 

Governo Municipal, mandasse os valores dos gastos da festa que tinha feito nas 

inaugurações neste Município. O Vereador Wladimir Conceição, destacou que se a 

Assessoria Jurídica realmente trabalhasse o relatório estava pronto. Pediu ainda que 

fossem tomadas as providencias com relação ao mercado Municipal no que tange ao 

tabelamento, portas, limpezas e etc. Concernente a empresa de transporte Rodoviário, 

Monte Hebron, que fosse tomada providencias enérgicas, porque este Edil já pediu 

soluções aos problemas junto a ARCON, pois o Município precisava de uma empresa 

que tivesse respeito com os usuários do transporte. O Legislador Edson Rebelo, pediu 

que ficasse registrado em ATA, que seu Requerimento que pedia o afastamento do 

Vereador Rômulo Robson da Comissão, não havia sido lido, dando clareza que queria 

lhe prejudicar. A Presidenta Interina, garantiu que tudo o que era falada, estava 

registrado em ATA. O Vereador Nilmar Gama, direcionou a fala para a Presidenta 

Interina, disse-lhe que a mesma não estava dando importância para as realizações das 

sessões Itinerantes, e nem levado em consideração que estavam devendo a sessão na 

Localidade de Guajará. Pedindo-lhe que tomasse as rédeas das situações, porque a 

questão administração não estava funcionando. O Parlamentar, Elionae Almeida, 

também questionou a sessão Itinerante na Comunidade de Ururi, que há algum tempo 

já havia solicitado. A presidenta Interina, falou que com relação sessão Itinerante, não 

estava ocorrendo devido os trabalhos da Comissão Processante, tão logo fosse 



concluída, as sessões seriam retomadas. Convocou os Parlamentares para a sessão 

Extraordinária que ocorrerá no dia trinta de setembro, para deliberar sobre á Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, exercício financeiro dois mil e vinte.                                                                                                                                

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 27 de setembro de 2019. 


