
                

 

 

 

 

 

    

ATA DA CENTÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 08 DE 

NOVEMBRO DE 2019. 

 

 

Aos oito dias 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:; 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. Ausente o Vereador MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS 

SANTOS-PSB. 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, foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas capítulo 16, versículo 

de 01 á 08. Foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as  ATAS da 

nonagésima quinta e nonagésima sexta sessões ordinárias, com as devidas correções no 

pronunciamento do Vereador Nilmar Gama. Leu-se os expedientes: Leu-se os 

expedientes: OF. N° 50 e 51/2019, oriundo da Coordenação Geral do SINTEPP; OF. 

N° 120/2019- Coordenadora do CRÁS. REQUERIMENTO dos Pais, Responsáveis e 

alunos da academia de Jiu Jitsu; OF N° 001/2019, proveniente da Representante da 

Quadrilha Talismã Junino. Solicitando o espaço da tribuna livre da Casa para falarem 

sobre a Cultura Popular em especial da tribuna livre da Casa para falarem sobre a 

Cultura Popular em especial a quadra junina. Da tribuna da Casa o Sr. Álvaro Oliveira, 

que teceu comentários há respeito da Cultura popular Colarense, que em seu ponto de 

vista estava muito parada por falta de incentivo. Destacando que os outros grupos 

juninos também deveriam estar presentes, para juntos reivindicarem apoio e incentivo 

através do Legislativo Municipal. Porque o objetivo era juntos fazerem a Cultura 

Popular, cujo temático era a realidade do próprio Município. Dessa feita pediu o apoio 

dos Vereadores neste Particular e que também poderiam ajudar particularmente, 

porque o Prefeito Municipal, contribuía mas não patrocinava. Porque para padronizar 

uma quadrilha os gastos eram enormes. Disse ainda ser um defensor da Cultura 

popular, pois nos períodos das apresentações gerava uma gama de empregos informais. 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ______________ de 2019. 

 

___________________________________ 

Presidente  



Até porque ninguém fazia cultura popular sozinho. Agradeceu o espaço, reafirmando o 

quanto da importância do apoio de cada um, para uma cultura popular melhor que tão 

bem já representa o Município em outras Cidades. Os Vereadores presentes destacarem 

a importância dos grupos juninos, principalmente ad quadrilhas que já mostraram o seu 

potencial em concursos, trazendo títulos a Cultura Colarense. O Vereador ELIONAE 

ALMEIDA, destacou a lei N° 125/2018 de 14/06/2018, Projeto de sua autoria e 

sancionado pelo gestor Municipal, o qual garante o apoio financeiro as quadrilhas e 

grupos folclóricos, desde que estejam totalmente regularizados. Ainda assomou a 

tribuna da Casa a Sra. Cleonice e Sr. Luiz e Professor Ronaldo Miranda, que 

esclareceram que a Lei N° 001/2010, publicada através de oficio pelo ex-Prefeito Ivanito 

Gonçalves estava tendo um embate no Executivo Municipal, porque segundo o 

Procurador não havia sido sancionada. O que foi discordado pelo Professor Ronaldo 

Miranda, autor do Projeto na sua gestão como Vereador, porque como era que a Lei 

não tinha validade se havia sido dado a publicidade. Portanto estavam exigindo algo 

que já havia sido feito e que beneficia toda uma categoria. Sugerindo que A Câmara 

Municipal pudesse aprovar um expediente para que pudesse dar essa publicidade no 

Diário oficial e se não ocorrer o Presidente da Casa, após quinze dias daria tal 

publicidade. O Sr. Luiz pediu o apoio para essa legalidade, pois os profissionais 

precisavam regularizarem perante aos órgãos competentes. Após o manifesto dos 

Parlamentares, ficou acordado que os representantes dos moto-taxistas iriam reunirem-

se com a Assessoria Jurídica da Casa, Vereadores e Executivo, para fazerem 

adequações ao projeto de Lei que regulamentava a categoria de autoria do Vereador 

Nilmar Gama e adequar as lacunas da Lei que não teve a sua publicidade. Mediante ao 

exposto, o Presidente convocou os Edis, representantes da categoria e Procurador do 

Município, para uma reunião na quarta-feira, com intuito de ser analisado o Projeto em 

apreço. Foi concedido também ao Sr. Wagner Silva, destacou sentir-se feliz como 

Professor de jiu-jitsu, mas para desenvolver o Projeto estava sendo muito dificultoso, 

principalmente concernente ao espaço, porque no horário da manhã era através do 

CRÁS, mas no período da noite cobrava uma taxa de cinquenta reais por aluno para 

cobrir pelo menos a compra dos quimonos que eram bastante caros. Falou ainda das 

medalhas que alguns alunos já haviam recebidos com a primeira colocação nos 

campeonatos, principalmente ao jovem Luan, que tendo síndrome de down, foi 

brilhantemente campeão em uma das disputas dos campeonatos para o Município. 

Dessa feita, pediu o apoio dos Parlamentares para que o espaço do prédio anexo 

continuasse com esse Projeto que contribui para o crescimento intelectual das crianças 

e tira os jovens da ociosidade e dependências químicas. Comentando o episodio ocorrido 

pelo Presidente, que deu há entender que queria tirar o espaço cedido. O Presidente da 

Casa, afirmou que nenhum momento disse que iria tirar a academia do espaço, mas que 

estava questionando o horário noturno, porque segundo informações oficial do CRÁS, 

as aulas para as crianças do Projeto eram apenas no período do dia. Em nome das 

crianças, desculpou-se pelo ocorrido, garantindo que o prédio continuaria cedido até o 

final do seu mandato, colocando-se a disposição para qualquer eventualidade. 

Igualmente fizeram os demais Vereadores, que foram solidários a atuação da academia 

em prol das crianças. Felicitou-se com as crianças, tendo a certeza que até o final do 

mandato o espaço estava cedido. O Sr. Wagner Silva aceitou o pedido de desculpas, em 

prol as crianças que eram o futuro do País. Agradeceu a todos os Parlamentares e 



Prefeito Camarão pelo apoio. Na SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, foi lido a 

mensagem sobre o Projeto de Lei N° 002/2019, que estima a Receita e Fixa a Despesa 

do Município de Colares, para o Exercício Financeiro de 2020 e dá outras providencias.                             

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

Edis para a próxima. E 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 08 de novembro de 2019. 


