
 
ATA DA CENTÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE COLARES, REFERENTE AO SEGUNDO 

PERÍODO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 

2019. 

 

             Aos dezoitos dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade de 

colares, Estado do Pará, no prédio da Câmara Municipal de Colares sito a rua Dr. Justo 

Chermont S/N, denominado Professor Raimundo Sebastião Aranha de Oliveira, Plenário  

“IMAR PALHETA”, reuniram –se em carácter ordinário dos Membros do Poder Legislativo, sob 

a presidência da Vereadora KÁTIA REGINA SOARES BARATA- PSDB, secretariada pelos Edís 

ELIONAI ALMEIDA DE SOUZA – PT E VALMIN CORRÊA DA TRINDADE – PP. Procedida a 

chamada habitual marcaram presença os parlamentares: EDSON VIEIRA REBELO- PSB, 

RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO- PP, VALMIN CORRÊA DA TRINDADE- PP e WLADIMIR 

CONCEIÇÃO COSTA- MDB. Ausentes os Vereadores MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS –

PSB E RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA- PSDB. Constatando haver quórum a 

presidenta em exercício rogando à 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 10, versículos de 01 á 09. Convém registrar que a ata da 

Nonagésima quarta Sessão Ordinária foi retirada para correções há pedido do Vereador 

NILMAR GAMA . Leu – se o expediente: OFÍCIO Nº 060/2019 – SEMMAC / PMC, trazendo em 

anexo relatório técnico, sobre os trabalhos realizados no igarapé rio novo a título de 

esclarecimentos dos fatos. Na hora do Grande Expediente, assomando a tribuna da casa, o 

Vereador NILMAR GAMA, pediu que fosse enviado Ofício ao Secretário de Saúde, para que 

informasse este edil o porque do dentista não estar atendendo no posto do Jangolândia, assim 

como a ausência do médico, porque os pacientes ao irem em busca de atendimentos na UBS 

eram mandados de volta devido no Jangolândia já existir uma Unidade Básica de Saúde que 

pelo fato deveria ter as especialidades e dar atendimento para a população. Até porque seria a 

estrutura mínima que a gestão deveria dar, exemplificando o aparelho de Raio X  que  

continuam parado há espera de sua instalação. Querendo saber onde estava a preocupação 

com os atendimentos básicos, até porque o seu papel como Vereador estava fazendo, 

fiscalizando, legislando e julgando. Parabenizando o Prefeito por fugir do seu contexto, porque 

se estava cobrando, era tão somente pelos pontos negativos, pois existiam pessoas que 

cobravam e o Edil respondia que os cincos Vereadores da base eram os culpados, porque era 

notório que a Saúde estava precária, fato que já se alastrava desde dois mil e dezessete dois 

mil e dezoito, quando o Conselho Municipal de Saúde reprovou as contas da saúde, e quando 

gerou denuncia a mesma tinha sido rejeitada pelos cinco parlamentares. Dando como exemplo 

o posto da localidade de Fazenda que é alugada, mas o muro havia sido pintado, indiferente da 

localidade de Ariri que pelo menos tem o prédio público. No entanto até já estava solicitando 

aquém de direito que o antigo prédio da Escola Estadual Lucíola Brasil localidade de Fazenda 

ao ser desocupado, fosse transformado em Posto de Saúde. Por um único motivo, não 

entender como podiam deixarem que esses episódios ocorressem, porque além da pintura do 

muro que não existe, pagaram plantões médicos ultrapassando os trintas dias, diárias 

CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES 

        A P R O V A D O 

Em: ______ de ______________ de 2019. 

________________________________                                

Presidente 

 

___________________________________ 

Presidente  



irregulares, compras de medicamentos e etc.  Agravantes nas prestações de contas que foram 

rejeitadas. Destacando que todos agravantes terão consequências graves. Igualmente a 

Merenda Escolar, que não chega de qualidade, porque a única que ainda chega era do 

supermercado do genro do Prefeito. Por questão de Ordem o Vereador VALMIN TRINDADE, 

manifestou-se dizendo que já existia um projeto para que a Escola Estadual Lucíola Brasil ao 

ser desocupada, seria transformada em uma UBS, projeto este que encontra-se para Brasília 

no qual o Edil RENATO JUNIOR também tem se empenhado para que tão logo a verba fosse 

liberada para a Construção da mesma. Projeto este elaborado pelo Sr. Marcelo e que somente 

dependia do Governo Federal. Também por questão de Ordem o Vereador NILMAR GAMA , 

pediu ao Vereador VALMIR TRINDADE a cópia do referido projeto para a Construção da UBS. 

Da Tribuna da  Casa o Vereador RENATO JUNIOR, solicitou o envio de Ofício a Secretária de 

Educação do Estado,  Sra. Leila para que pudesse liberar o Prédio da Escola Estadual de 

Candeuba para a Escola de Música Professor Abelardo Pereira. Disse ter ficado feliz com 

relação a implantação futura da Agência do Banpará, sendo de muita importância ao povo e 

que também trazerá benefícios para todo o Município, principalmente com o comércio local. 

Parabenizando o Prefeito pelo seu empenho. Falando ainda que iria parabenizar qualquer um 

trouxesse benefícios, porque era isso que o povo ver, trabalho em prol ao desenvolvimento do 

Município. Pois não poderiam ficar apenas nas críticas, mas sim juntarem-se e irem em busca 

de emendas nos gabinetes dos Deputados e que não iriam porque o Prefeito  era o CAMARÃO. 

Portanto, independentemente que fizessem valer os votos obtidos em todo município. 

Afiançou ser conhecedor do Projeto da UBS de Fazenda, tendo fé em Deus que iria acontecer. 

Não interferindo no Requerimento do Vereador NILMAR GAMA, para que desse continuidade, 

fazendo o bem sem olhar à quem. Pediu que fosse enviado Ofício a Marinha do Brasil, para 

que fizessem a troca em caráter de vigência da lâmpada do Farol que encontra-se apagada e 

os pescadores, embarcações e outros ficam a mercê da sorte devido a falta de sinalização. O 

Vereador ELIONAI ALMEIDA, garantiu que este Legislador juntamente com os Vereadores 

NILMAR GAMA, WLADIMIR CONCEIÇÃO E Sra. MARIA LUCIMAR- Presidenta da Colônia, já 

estiveram encaminhando essa demanda. Mas que também o fizesse para sanar e o problema 

fosse resolvido. Assomando a tribuna da casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, parabenizou 

com alegria a atitude do Conselho tutelar, por terem conseguido através do Deputado Jordy 

alguns equipamentos para o órgão. Dessa feita este Edil iria em busca de um prédio, porque a 

estrutura física e administrativa já existia, sendo um mérito das Conselheiras, que até sugeriu 

que trouxessem o citado Deputado ao Município para fazerem barulho. Solicitou a Mesa 

Diretora que enviasse Ofício ao Prefeito Municipal para que estivesse mandando executar 

reparos nas ruas e travessas da cidade antecedendo o círio da padroeira. Disse que não se 

envergonhava quando falava que devia o Banco, porque existiam situações no Legislativo que 

isso sim o envergonhava. Quis saber do Assessor Jurídico da Casa que não estava presente a 

Sessão  e quando comparecia era apenas para fazer o mau. Pois os Projetos estavam em suas 

mãos para análise e até a presente data nada tinha sido feito. Assegurou que falavam tanto do 

ex Prefeito Diego Palheta que não se atentava para nada o que de fato era verdade. No 

entanto nos dias quinze, dezesseis e dezessete de novembro estava previsto ocorrer o 

encontro Ufológico no Município, mas que o Executivo também em nada iria se manifestar ou 

apoiar. Dessa feita pediu que fosse enviado Ofício ao Secretário Municipal de Cultura, para que 

enviasse cópias das documentações do Selo Turístico do Município. Porque na gestão do Sr. 

João Bastos, tudo isso havia sido feito e segundo comentários o Município de Colares tinha 



perdido. Falou ainda que já estava imaginando o que iria ocorrer em Colares, quando a cota 

parte do Pré sal fosse dividido entre os municípios. Teceu comentários concernente a 

arrecadação da Celpa no Município no que tange Iluminação Pública e as outas situações que 

precisavam serem ajustadas, porque na UBS do bairro Jangôlandia ainda não tinham 

transformado para trifásica e na orla não haviam instalado em sua totalidade. Repudiando tais 

atitudes porque a Celpa somente queria lucros e deixava no descaso as situações 

emergenciais. Em aparte o Vereador RENATO JUNIOR sugeriu que fosse feito um Ofício 

assinado por todos convidando ou agendando uma reunião com o responsável por esse setor 

da Celpa, para que desse esclarecimentos de fato do ocorrido em todo Município. Assim como 

a Empresa de Transporte Monte Hebron, que nada contribui para as melhorias do transporte 

de passageiros neste Município. Detonando a fala o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, pediu 

novamente o envio de Ofício a ARCON, para que informasse se havia algum Processo 

Licitatório nesses últimos três anos para Concessão de linha do transporte de passageiros para 

este Município. Pois a atual empresa Monte Hebron em nada estava contribuindo com os 

passageiros, principalmente na compra do bilhete de passagem e espera pelo transporte, pois 

os mesmos ficam a mercê da chuva e sol sem nenhuma explicação plausível. Fosse oficializado 

também o Prefeito Municipal para que mandasse executar os serviços de Iluminação Pública 

nos bairros do Bacuri, Jangolândia e Maranhense que encontram –se totalmente as escuras. 

Ao  finalizar, afiançou que esperava que as obras de recuperação das ruas e travessas do bairro 

Jangolândia fosse logo iniciado, porque se não fizerem as caneletas o bairro iria novamente ao 

fundo no próximo inverno. Até porque como Vereadores, estava fazendo sua  parte, mas a 

competência  de executar seria exclusivamente do Prefeito Municipal. Passado os trabalhos 

para a Primeira Parte da Ordem do dia, da Tribuna da Casa o Vereador ELIONAI ALMEIDA, deu 

a conhecer dos seus pares a divisão por município do recurso do Pré Sal, pois estava fazendo 

todo o acompanhamento que na verdade o Presidente Jair Bolsonaro estava vendendo. Porém 

esse recurso é para ser aplicado em Obras. Sendo que iria fazer uma pesquisa na simulação 

para o dividendo do Município, porque Colares era um filho do Governo Federal e dependia do 

FPM. Garantiu que esteve atento a publicação do Vereador MARCOS JORGE via redes sociais 

referente a Implantação do Banpará. Porque de fato o Município precisava da implantação da 

Agência para os recursos circularem e a economia fluir de um modo geral. Até porque na visita 

do Governador ao Município o povo pediu a Ponte e uma Agência Bancária. Portanto isso 

estava sendo cobrado, porque o Prefeito colocaria a folha dos funcionários. Todavia em dois 

mil e dezessete já tinha sido liberada, mas as forças políticas deveriam sempre Cobrarem, 

porque a vinda da Agência além de suma importância, o seu impacto seria muito grande para a 

Economia do Município de um modo geral. Até porque esse era o Papel dos Vereadores, 

buscar recursos e melhorias para o Desenvolvimento do Município. Solicitou da Presidenta que 

enviasse Ofício ao Conselho de Direitos (CMDCA), para que informasse sobre o relatório  de 

como foi a realização da Eleição dos novos Conselheiros Tutelares e posterior resultado, para 

ter conhecimento se tudo tinha ocorrido de acordo como deveria ocorrer. Requereu 

Verbalmente ao Secretário de Infraestrutura para que fosse realizado a operação tapa buracos 

e limpeza na travessa Marechal Deodoro da Fonseca em toda sua extensão. Oficializasse o 

Gestor Municipal para que explicasse de onde estava vindo as cestas básicas doadas nas 

Inaugurações das Obras. Porque não era contra mas que precisava que fosse explicado a 

origem desse recurso. Até porque se fosse dinheiro público deveria ser justificado. Assomando 

a Tribuna da Casa a Vereadora Presidenta Interina KÁTIA REGINA, falou aos seus pares que o 



advogado deveria estar no legislativo umas onze horas e trinta minutos. Direcionando a fala ao 

Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, disse-lhe que tinha o mesmo mandato, esperando que o 

povo obtivesse respostas das lutas. Falando –lhe ainda que não tivesse vergonha de dividas, 

pois estava no seu segundo mandato e não tinha a intenção de denegrir a imagem de 

ninguém, sendo que o próprio Parlamentar havia feito tais colocações. Portanto deveria ter 

ética porque os problemas pessoais  deixava em casa. Demonstrando sua indignação, porque 

com muita dificuldades buscava solucionar os Problemas, até porque a casa estava passando 

por sérias dificuldades referente aos recursos. Disse ainda que estaria indo ao TCM para de 

fato se respaldar dos Trâmites Legais e Financeiros do Legislativo, porque vários presidentes 

que haviam passado pela Câmara não podiam sequer  comprarem o lanche e outros materiais 

porque o TCM, não queria saber da aplicação do recurso, mais sim onde estava sendo 

investido e compra de lanche não se prestava contas perante ao citado órgão. Garantiu que 

com muita insistência estavam fazendo os trabalhos na Comunidade de Ariri, esperando que 

fosse concluída. Falou ainda que o forro do  Posto de Saúde da citada localidade tinha caído e 

estava causando sérios problemas. Demonstrou sua preocupação com relação ao RX, ficando 

feliz porque estavam fazendo a  Substação para a Instalação, porque os pacientes ao chegarem 

no PSM enfrentam grandes dificuldades. Pedindo aos seus pares que sempre estivessem 

buscando recursos para melhorias do Município.  Convidou todos os seus pares e população de 

modo geral para a inauguração do Posto de Saúde de Jacaré Mãe torcendo que a próxima 

inauguração fosse em Ariri porque a rampa tinha caído. Disse ainda que a alegria da Agência 

do Banpará era de todos, pois trará bastante benefícios a economia deste Município de 

Colares. Afiançou que a questão do Selo Turístico era benéfico, principalmente porque os 

artesões da Ilha já terem uma clientela e o Encontro Ufológico iria crescer o comércio local. 

Requereu verbalmente que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, pudesse estar 

provocando os órgãos competentes para fazerem palestras em dias, porque muitos eram 

criticados, mas ninguém sabia de fato as dores e sofrimentos. Destacando que a Deputada 

Estadual Ana Cunha já havia feito referências em Audiências Públicas sobre esse relevado 

tema. O Vereador ELIONAI ALMEIDA, fazendo comentários há respeito do recurso destinado 

ao Município, referente ao Pré Sal, garantiu que iria averiguar a situação da Casa de Apoio ao 

Estudante na Capital do Estado e que até mesmo ficasse acordado no orçamento de dois mil e 

vinte. Por questão de ordem o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO,  afiançou não citado nomes 

quando tinha falado que a casa estava uma vergonha e quem envergonhava eram os cinco 

Vereadores da situação. E como não bastasse a Vereadora agora vinha com a cara de coitada. 

Esperando que o Posto Médico que seria inaugurado tivesse remédios. O Edil NILMAR 

MIRANDA, falou a Vereadora KÁTIA REGINA, que ela deveria se ater as questões da Câmara e 

não fazer defesa do Prefeito, porque o Posto de Ariri era de Responsabilidades do Executivo. 

Repassado os trabalhos para a Segunda Parte da Ordem do Dia, foram lidos e discutidos os 

requerimentos: REQUERIMENTO Nº  001/2019,  de autoria do Vereador NILMAR GAMA,  

requerendo do Gestor Municipal que o prédio da Escola Estadual da localidade de Fazenda, 

após a sua desocupação fosse transformado em uma Estratégia de Saúde da Família ( ESF ), o 

qual obteve sua aprovação com três abstenções por parte dos Vereadores, KATIA REGINA, 

RENATO JUNIOR e VALMIN TRINDADE. REQUERIMENTO Nº 002/2019, Vereador NILMAR 

GAMA, requerendo do Prefeito, que fosse  recuperada a Orla da Cidade, trecho compreendido 

entre a amendoeira e a Obra dos Quiosques, aprovado por Unanimidades. REQUERIMENTO Nº 

003/2019, Vereador NILMAR GAMA, requerendo do Prefeito, a Reforma Geral e Ampliação do 



Ginásio do Esporte Maezão. REQUERIMENTO Nº 003/2019, Vereador RENATO JUNIOR, 

requerendo do Gestor Municipal a Construção de uma Praça em frente á Igreja Católica da 

Comunidade de Candeuba: REQUERIMENTO Nº 002/2019, Vereador RENATO JUNIOR, 

requerendo ao Prefeito que fosse Construída uma Praça na Comunidade de Itajurá e 

REQUERIMENTO Nº 005/2019, requerendo do Executivo a Reforma do Mercado de Peixe e a 

Cobertura das Laterais dos  Boxes para Melhor Acolhimento dos Frequentadores. A Presidenta 

Interina KATIA REGINA, afiançou que a Presidência da Casa estava vaga  devido a primeira 

Secretária estar  assumindo internamente.  Convocou os Edis para a Sessão Extraordinária na 

terça- feira dia vinte e dois as nove horas. Mesmo assim iria estar no TCM para averiguar 

algumas situações. O Edil NILMAR GAMA,  afiançou que a vacância seria somente para a 

Presidência. O Vereador ELIONAI ALMEIDA, falou a Presidenta Interna que ela era apenas a 

primeira secretária. O Parlamentar NILMAR GAMA, disse não  entender o porque do Assessor 

Jurídico da Casa, receber oito mil reais e a Presidenta não retirava um centavo de desconto, 

porque ele não contribuía em nada com os demais Vereadores. A Presidenta Interina, não 

poderia entrar no mérito da situação. O Vereador VALMIR TRINDADE, devolveu à Mesa 

Diretora, o Projeto de Lei Nº 007/2018, de 29/10/2018, o qual autoriza o Município de Colares, 

o Poder Executivo a ceder em Doação o terreno na Localidade de Fazenda para a Igreja 

Católica, e da outras providencias, que havia pedido vistas. O Edil NILMAR GAMA, pediu que 

fosse enviado Ofício para a Secretaria de Ação e Promoção Social, que  enviasse ao Gabinete 

deste Legislador nomes completos dos contemplados com a segunda etapa do Cheque 

Moradia, referente ao ano de dois mil e dezoito. O Parlamentar ELIONAI ALMEIDA, disse ter 

recebido queixas há respeito do ACS do conjunto São Francisco, que não comparece para fazer 

visitas nas casas para fazer o agendamento dos  pacientes que necessitam de Consultas 

Médicas, Odontológicas e outros. Pedindo ainda  que fosse colocado um Médico substituto na 

UBS do Bairro Jangolândia, devido o titular encontrar- se  de férias. Esgotada a hora regimental 

a Presidenta Interina encerrou a presente Sessão convocando os Edis para a próxima. E 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 18 de outubro de 2019. 


