
 

ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 01 DE 

NOVEMBRO DE 2019. 

 

 

Ao primeiro dia do mês de novembro 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 do vereador, 

EDSON VIEIRA REBELO-PSB; secretariado pelos Edis: KÁTIA REGINA SOARES 

BARATA-PSDB e ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA-PT. Procedida á chamada 

habitual marcaram presença os parlamentares: MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS 

SANTOS-PSB; NILMAR GAMA MIRANDA-PR; RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO-PP; RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB; 

VALMIN CORRÊA DA TRINDADE-PP e WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB. 

Constatando haver quórum o Presidente rogando á Deus e a Virgem do Rosário, 

declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada pelo segundo secretário e 

interpretada pelo Vereador Rômulo Robson, foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por 

São Lucas capítulo 14, versículo de 01 á 06. Foram lidas, discutidas, votadas e 

aprovadas as ATAS da nonagésima quinta sessões ordinárias. Registra-se que a ATA da 

nonagésima sexta sessão ordinária havia sido retirada para correções no 

pronunciamento do Vereador Nilmar Gama. Leu-se os expedientes: OF. N° 699/2019-

SEMED, trazendo em anexo o Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, que estima 

Receita e fixa as despesas do Município de Colares para o exercício financeiro de 2020 

e dá outras providencias e OF N° 012/2019, oriundo do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar Lei N° 11.947/2019. O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO por 

questão de ordem pediu a Mesa Diretora que o Projeto ora apresentado neste Poder 

Legislativo fosse devolvido ao Executivo Municipal por não ter vindo na peça a 

justificativa do mesmo. A Vereadora KÁTIA REGINA, quis saber se a Denuncia 

protocolada nesta Casa Legislativa iria ser lida?. O Presidente respondeu-lhe que havia 

recebido a Denuncia que trata do PEDIDO DE CASSAÇÃO DE MANDATO POR 

UTILIZAR-SE DO MANDATO PARA A PRATICA DE ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E PROCEDER DE MODO INCOMPATÍVEL COM A 

DIGNIDADE DA CÂMARA, e encaminha a Comissão de Justiça e Redação de Leis 

para análise e posterior parecer, conforme o artigo 44 do Regimento Interno da Casa. 

Com a palavra a Assessora Jurídica da Casa, afiançou que não havia no Judiciário 

declaração a inconstitucionalidade, portanto não existia conflito ao Decreto 201/1967, 

dessa feita a Lei em observância ao artigo 44 do Regimento Interno da Casa seria 

colocado na praticidade nos moldes do citado artigo. O Vereador RÔMULO ROBSON, 

perguntou ao Presidente se não iria dar prosseguimentos de acordo com o Decreto 201 e 

se não iria colocar o suplente, porque o Vereador Presidente era o Denunciado? Obteve 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ______________ de 2019. 

 

___________________________________ 

Presidente  



como resposta que de acordo com o Regimento da Casa e com clareza ao Artigo 44, o 

mesmo respeitando-o, iria repassar para a Comissão de justiça e Redação de Leis, para 

análise e posterior parecer. A Edil KÁTIA REGINA, falou que tal artigo referia-se para 

perda de mandato. Mediante ao exposto o Presidente repassou para a Comissão de 

Justiça e Redação de Leis a Denuncia acima mencionada para analise e posterior 

parecer. Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, o Vereador ELIONAE ALMEIDA, 

concedeu o seu tempo de fala a Sra. Marcilene, que demostrou sua indignação como 

moradora deste Município há quarenta e quatro anos, pois estava com um irmão 

enfermo que ao precisar de uma ambulância para transporta-lo para a URE-DIP, por 

ser soro positivo, obteve a informação que não existia a ambulância para transporta-lo e 

no domingo as quinze horas tinha sofrido um AVC e depois de três horas da tarde, 

havia sido informada que não poderiam transferi-lo porque não tinha leito, mas que 

liberavam a ambulância para leva-lo até próximo uma UPA, porque com o comprovante 

de residência de um morador da Capital poderia interna-lo. Fato que ocorreu, após 

desespero da família. Dessa feita, relatou todo o ocorrido e que seu irmão encontrava-se 

internado na UPA, pela misericórdia de Deus. Mediante ao exposto, disse que não 

queria dinheiro de ninguém, mas sim precisava que tomassem providencias 

emergenciais, porque queria resposta o que estava ocorrendo com a Saúde no 

Município. Até porque o Diretor da UBS, afirmou que somente existia uma ambulância. 

Porque quem tinha colocado o Prefeito era o povo e que os Vereadores não olhassem 

somente ao umbigo e seus paletós, deveriam visitar as Comunidades para tomarem 

conhecimento o que de fato estava ocorrendo, pois pacientes ficavam a mercê da sorte 

por falta de leito na capital e se não tiverem parentes com comprovantes de residência 

para apresentarem nas UPAS, iriam morrer por falta do descaso com a Saúde Pública. 

O Vereador RÔMULO ROBSON, como líder de governo na Casa, disse que iria 

averiguar o ocorrido, até porque a culpa não seria do Prefeito e sim o Gestor da 

pactuação do Estado, que não resolve a situação dos leitos e quando os médicos ligam 

geralmente não conseguem fazer as transferências, que acaba culminando à 

responsabilidade de parentes que fazem as internações das UPAS. O Vereador NILMAR 

GAMA, garantiu que não competia tal providencias através do Legislativo e que só as 

falácias não iriam justificar aos erros. Até porque a folha de pagamento já estava 

extrapolada, ultrapassando as metas dos outros Prefeitos que já passaram por este 

Município. Pois se forem averiguar o recurso da Saúde, era até vergonhoso a falta de 

investimento na Saúde Municipal. Espantando-se quando houve falar que só havia uma 

ambulância, porque tanta festa na chegada das ambulâncias agora não sabiam onde 

estavam. Sem deixar de falar que o carro do Secretário era alugado pra própria 

Secretaria. Sendo muito fácil jogarem a responsabilidade toda para o Estado. O 

Vereador ELIONAE ALMEIDA, afiançou que havia presenciado o ocorrido na UBS, e 

até tinha tentado ajudar a enfermeira nessa regulação, concordando em parte com o 

Vereador Rômulo Robson, até porque já tinha falado com o Vereador Wladimir 

Conceição, pela intermediar perante seus contatos políticos no Estado para sanar esse 

problema, porque afeta o Município como um todo. Portanto, como representantes do 

povo deveriam ir em busca de soluções e acabarem com as brigas politicas porque 

acabavam prejudicando o Povo. Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, da tribuna 

da Casa o Vereador NILMAR GAMA, garantiu que era muito difícil verem políticos 

voltados para o povo, porque há maioria só sabem distribuírem cestas básicas, empregos 



temporários e enganar com cheques moradias. Porque era uma discrepância neste 

Município um Parlamentar receber quatro mil reais, para servir o Público e os 

Secretários receberem o mesmo valor para fazerem quase nada e quando não fazem o 

que querem por parte da gestão são tratados mal. Destacando que a Saúde no 

Município estava indo de mal a pior, assim como a Merenda Escolar, que era o único 

incentivo para as crianças na Escola, e que a nomenclatura havia sido mudada pelo 

governo Federal para alimentação escolar e que tinha de ser em consonância com a 

agricultura familiar, onde obrigava o Município comprar um terço de toda produção. 

Pois em outro dia achou um pagamento de um fornecedor da merenda Escolar da 

Cidade de Anajás no Marajó, que logisticamente é muito longe e que também não era 

uma merenda de boa qualidade, exemplificando o açai que chega improprio para 

consumo. Perguntando onde estava o investimento do Município. Quis saber ainda onde 

estava o trator e o caminhão destinado para a agricultura, porque se existisse uma 

cooperativa o investimento era melhor e a mais barato, pois os trinta por cento era verba 

federal. Da tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, afiançou que estava se 

prontificando com os seus pares da base do governo e se fosse da vontade dos outros 

quatros, irem perante ao Secretário de Saúde do Estado para buscarem soluções no que 

tange a problemática da regulamentação, pois era muito serio o que estava ocorrendo 

com os Municípios. Dessa feita, pediu que fosse enviado oficio ao órgão competente, 

solicitando reunião para discutirem e encontrarem soluções para essa situação que 

estava ocorrendo na área da Saúde Municipal. Informou aos parentes que na semana 

passada tinham dado inicio as obras do complexo da praça, espaço de grande valia aos 

visitantes e moradores do Município, que será adequado ao calçadão da orla que terá 

uma largura de quatro metros para não se deteriorar, assim como o palco que tem uma 

estrutura física que não se abalará com o tempo. Disse ainda que os Secretários de Meio 

Ambiente e Cultura, haviam feito a manutenção do igarapé sonrisal que com a maré 

alta acaba fechando. Porém os problemas eram os bares com relação aos banheiros, 

que deveriam ser vedados ou químicos, porque estão poluindo o meio ambiente. Pediu 

que fosse enviado oficio a Secretaria de Meio Ambiente, que pudesse estar fazendo uma 

analise dos banheiros dos bares localizados na praia. Que também fizesse uma ressalva 

na Lei dos ambulantes, para que se responsabilizassem pelos lixos deixados na praia, 

porque nos finais de semana é visível verem as praias sujas. Teceu comentários 

concernente a internet na praça, porque vivem-se num mundo globalizado, porque toda 

a necessidade seria para aquelas pessoas que não disponibilizam de recursos para 

explorarem suas pesquisas e que também nem todos tinham acesso ao telefone móvel. 

Pois até mesmo o Vereador Renato Junior já havia pedido ao Deputado Beto Faro a 

expansão da rede de telefonia num raio de trinta quilometro. Assomando a tribuna da 

Casa O Vereador RENATO JUNIOR, garantiu já ter enviado oficio para a operadora de 

telefonia claro e Anatel, pedindo a expansão do sinal e que foi contemplado, 

aguardando apenas o sinal da rede móvel num raio de trinta quilômetros em benefícios 

ao povo do meio rural. Demonstrou sensibilidade e desejar melhoras ao irmão da Sra. 

Marcilene. Até porque nessa situação os Parlamentares eram obrigados há pedirem 

esclarecimentos pelo ocorrido. Mas que também não poderia deixar de mencionar o 

governo Estadual que estava brincando com a Saúde Pública do Município. Destacando 

que o Vereador Nilmar Gama, sempre questionava a administração do PSDB que não 

dava apoio para nada; perguntando-lhe, e agora quem iria tomar providencias na 



gestão do MDB? Ou será que já estavam fazendo acepções com o Povo Colarense?. Até 

porque o governo deveria apresentar o seu plano de governo, porque com a Saúde 

Pública não se brincava. Portanto deveriam dar uma resposta a família, pois isso sim 

era uma politica publica voltada para o povo. Sugerindo que fossem até a presença do 

Secretário de Saúde do estado para que apresentasse o seu plano de governo, porque 

agora estavam inaugurando obra que o governo Jatene havia deixado. Falando ainda 

que era bem fácil cobrar, pois quando o Secretário de obras do Estado veio no 

Município e ouvem o Prefeito, porque ele era o chefe do Município, ninguém se 

manifestou, esperando de fato que a obra fosse concluída. Por questão de ordem o 

Vereador NILMAR GAMA, assegurou que as UPAS eram de responsabilidade do 

Prefeito de Belém, não entendendo o porque haviam mencionado o Estado, igualmente 

no Município, que a responsabilidade era do Executivo, que deveria olhar o Município 

como um todo. O Vereador RENATO JUNIOR, como replica disse-lhe que a pactuação 

era de responsabilidade do Estado, portanto não poderiam acusar os Vereadores e 

Município, porque era o Estado que estava negando a pactuação, sendo um direito do 

Cidadão, reafirmando que deveria haver união para irem perante ao Secretário do 

Estado em busca de soluções. Da tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, garantiu que poderiam vir milhões e centenas de Secretários do Estado, 

mas não se juntaria, porque era somente uma sujeira politica, porque é contra a obra, 

sendo que o calçadão era de responsabilidade do Prefeito, até porque o restante não 

tinha nenhuma licença ambiental. Solicitou que enviasse oficio ao Secretário de 

Infraestrutura, que pudesse estar mandando fazer o serviço de limpeza das valas e 

escoação das valas das ruas e travessas da Cidade, principalmente na rua São 

Cristovão, que um certo Cidadão joga a água da piscina toda pra rua, impedindo o 

direito de ir e vir das pessoas. Que informasse também o que estava ocorrendo no bairro 

Jangolândia que há dias estava sem água, e que fizessem um serviço para solucionar 

esse problema porque todo tempo é essa escacês do liquido precioso. Para não ocorrer 

igual aos maquinários que as três estavam quebradas e o inverno estava chegando e 

nada tinha sido feito no citado bairro. Disse ainda ter presença do ocorrido na UBS com 

o irmão da Sra. Marcilene, destacando que haviam feito tanta festa para receberem as 

ambulâncias, que no momento encontrava-se somente uma. No entanto existiam varias 

no terreno do Sr. Jorginho e no cemitério de carros da Secretaria de Infraestrutura. 

Rogando ao Secretário que olhasse com mais carinho para essas situações. Falou ainda 

que os terrenos no bairro bacuri, estavam mais preocupados com os outros, porque o Sr. 

Gaúcho se intitulava o dono do Bacuri, porque o terreno que era para ser construído o 

micro sistema de abastecimento de água já tinha sido cercado pelo citado Cidadão. Até 

porque o lado esquerdo do citado bairro era um lixão e agora a briga continua entre 

Cidadão e a Prefeitura Municipal e se não haver um freio nessa situação ele iria tomar 

todos os terrenos. Sugerindo que o mesmo fosse convidado para vir neste Poder, prestar 

esclarecimentos há respeito dessa situação que acaba prejudicando os moradores do 

bairro. Disse que o SINTEPP estava provocando o concurso público Municipal. 

Assegurou que deveriam acabar com a palhaçada concernente a regulamentação, pois o 

Estado de alguma forma acabava prejudicando o Município e quem iria sofrer eram os 

pacientes da UBS que precisavam ser transferidos para outras Cidades. Passados os 

trabalhos para a PRIMEIRA  PARTE DA ORDEM DO DIA, fazendo uso da palavra a 

Vereadora KÁTIA REGINA, disse acreditar que a Saúde no Município era 



preocupante, sendo até mesmo desrespeitoso, mas que era uma realidade muito triste em 

todo País. Mas que se houvesse união e os parlamentares unirem-se em busca de 

esclarecimento encontrariam uma solução. Até porque o Secretário de Saúde iria ter 

que dar explicações do ocorrido. Todavia na audiência publica que deveriam estar os 

representantes e famílias das Comunidades para discutirem metas há serem traçadas, 

lamentavelmente não participavam. Pois o pronto socorro estava inchado, porque eram 

pacientes dos cento e quarenta a três Municípios que são direcionado pra esse órgão. 

No entanto na hora da campanha politica o foco principal era a saúde. Destacando que 

as UPAS e postos de saúde, pertenciam ao Município de Belém, mas que os problemas 

fossem sanados, porque as falas na televisão não passava de propagandas enganosas, 

porque os pacientes eram rejeitados, devendo cobrarem responsabilidades do estado. 

Deu a conhecer aos presentes que já estava sendo providenciado a instalação. Falou 

ainda que não iria aceitar desrespeito, porque ninguém precisava humilhar e 

desrespeitar os direitos dos outros, pois sempre defenderá as manifestações do povo. 

Porque nas redes sociais era uma vergonha. E quanto aos Vereadores deveriam se 

aterem ao seu papel, e ajudarem a próximo sem acepções. Pediu que fosse enviado 

oficio ao setor de tributos para que fizesse valer o código de postura do Município, 

aplicando multas para os que causassem danos ao meio ambiente, pois limpeza e saúde 

e educação. Até porque a situação dos piqueniques estavam cada vez mais insustentável, 

pois ao saírem o aumento de lixo é muito grande na praia. Por questão de ordem o 

Vereador RENATO JUNIOR, sugeriu que convidasse os outros Municípios para 

debater assuntos referente a Saúde e Educação sendo muito importante para as 

melhorias da região, porque o hospital regional era pra ser em santa Isabel. Da tribuna 

da Casa o Vereador Presidente EDSON REBELO,  disse que nunca mais iria tocar no 

assunto, por não entender e definir essa perseguição contra sua pessoa nesta Casa 

Legislativa. Até porque o Promotor deu seu Parecer favorável e a Juíza havia acatado, 

mesmo assim tinha entrado com outra através da Vereadora Kátia Regina com pedido 

de cassação. Não entendendo como falava tanto em Deus, devendo até mesmo ir pro 

vaticano, para que o tirasse essa perseguição de sua cabeça, porque em sua denuncia 

tinha feito juntada de uma Ata que tinha perdido o objeto sendo inadmissível toda essa 

perseguição, porque este Vereador sim tinha Deus em seu coração. Solicitou 

verbalmente ao Prefeito Municipal que resolvesse o problema da iluminação pública na 

Localidade de Ariri que encontra-se as escuras. Fazendo apelo nesse sentido ao 

Secretário de Infraestrutura e Vereador Rômulo Robson como líder de governo na Casa 

Legislativa. Que também fosse tomado providencias no que tange ao transito no trecho 

compreendido da entrada da avenida estava insustentável. Pediu aos seus pares, 

principalmente ao líder de governo que tomasse providencias no que tange ao problema 

da regulamentação neste Município, pois a saúde era de Deus e seria. Portanto o 

Prefeito através de sua bancada poderia fazer o impossível para solucionar essa 

problemática para o bem da saúde dos Munícipes de modo geral. O Vereador ELIONAE 

ALMEIDA, por questão de ordem, solicitou ao Presidente da Casa que enviasse oficio 

ao Secretário Municipal de Saúde, para que enviasse ao gabinete deste Parlamentar, o 

Relatório final da conferencia Municipal e de saúde com as propostas aprovadas pelos 

conferencistas, parta conhecimento deste Legislativo Municipal. Encaminhasse oficio 

também á Secretaria de Meio Ambiente para que estivesse fazendo campanhas 

educativas no que tange a questão do lixo no Município. Pediu também ao Líder de 



governo trouxesse informações concretas referente ao Raio X de maneira oficial e se já 

havia previsão para sua instalação. Por questão de ordem o Vereador MARCOS 

JORGE, afiançou que estavam saindo do mês de outubro rosa, e o deixa triste por 

conviver com uma situação de câncer na família, que era uma situação muito seria, 

comungando o sofrimento da Sra. Marcilene, rogando á Deus que o protegesse. Até 

porque estavam entrando no mês de novembro, mês que destacava o novembro azul, 

para que os homens tivessem consciência da importância da prevenção do câncer de 

próstata. Disse que estava em reunião com o Deputado Zequinha Marinho – Presidente 

do PSB, na Cidade de Santo Antônio do Tauá. Convite este que estendeu aos 

Vereadores e Prefeito Camarão. O Vereador VALMIN TRINDADE, perguntou se já 

havia resposta do Executivo com relação ao seu Requerimento de N° 004/2017, e 

também não havia recebido a copia da liminar que trouxe de volta o Presidente ao seu 

cargo. O Vereador Presidente EDSON REBELO, respondeu-lhe que todos os 

encaminhamentos haviam sido feitos, quanto a copia da Liminar estava sendo 

providenciada. Repassados os trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO 

DIA. Foram lidos, discutidos, votados e aprovados os Requerimentos: REQ N° 

004/2019, requerendo ao Presidente que concedesse titulo de Honra ao Mérito á Banda 

Musical Nova Harmonia; REQ N° 005/2019, requerendo ao Prefeito, para que fosse 

feito a Reforma e Ampliação da Secretaria de Educação, ambos de autoria do Vereador 

NILMAR GAMA; REQ N° 007/2019, de autoria do Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, requerendo do Gestor Municipal para que fosse construído uma sala de 

atendimento medico no bairro Bacuri; REQ N° 004/2019, de autoria do Vereador 

Rômulo Robson, requerendo da Presidência da Câmara Municipal, que fosse concedido 

titilo de Cidadã Colarense a Sra. Liliany Rodrigues de Oliveira. Convém registrar que o 

REQUERIMENTO da Sra. Mariana Lobato da Silva, a qual requeria a tribuna livre da 

Casa , havia sido retirado da pauta por sua ausência na sessão. O Presidente da 

Comissão de Justiça, Vereador Rômulo Robson falou aos Membros da referida 

Comissão que iria fazer através de Edital a Convocação para ser analisada a Denuncia 

protocolada na Casa através da Vereadora Kátia Regina em desfavor o Vereador 

Presidente Edson Rebelo. O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, falou que como 

relator da referida Comissão, queria tudo documentado.                                                                      

Esgotada a hora Regimental o Presidente encerrou a presente e sessão, convocando os 

Edis para a próxima. Para constar eu ____________________________________ 

Primeira Secretária 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 01 de novembro de 2019. 


