
 

ATA DA CENTÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, 

REFERENTE AO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 22 DE 

NOVEMBRO DE 2019. 

 

 

Aos vinte e dois 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: 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 19, versículo de 45 á 48. Foram lidas, discutidas, votadas e 

aprovadas as ATAS da nonagésima sétima sessão ordinária. Leu-se os expedientes: OF. 

N° 056/2019, Coordenação do SINTEPP-Colares. Na HORA DO GRANDE 

EXPEDIENTE, assomando a tribuna da Casa O Vereador NILMAR GAMA, teceu 

comentários há respeito da questão estrutural da Saúde, pois há tempo atrás já teve uma 

estrutura melhor. Questionando a situação do posto de Saúde da Comunidade de 

Genipauba de Colares, pois a justificativa dada por um funcionário da Saúde não foi 

convincente, porque deixar de funcionar por conta da falta de entrada para material e 

maca era desperdício de dinheiro público, ou pelo simples motivo de ter sido deixado 

pelo ex-Prefeito porque o terreno era largo e curto. Dessa feita no mínimo que poderiam 

fazer era demolirem, porque essa situação já se arrastava por dois anos e onze meses. 

Porém a incompetência da administração que somente servia para prejudicar os outros 

não havia tomado nenhuma providencia. Pois na Localidade em apreço não existia 

remédio para diabéticos e hipertensos. Comentou á respeito das discrepâncias no 

orçamento para dois mil e vinte, referente á verba de gabinete. Afiançou já ter 

protocolado a Denuncia da Saúde ao Ministério Público, porque o Conselho Municipal 

de Saúde havia rejeitado as contas e a situação havia tentado abafar, por haver 

irregularidades que já eram do conhecimento do Legislativo Municipal, principalmente 

á reforma do Posto médico da Localidade de Ariri, que já havia sido paga e nada foi 

feito e a pintura do muro do posto da Localidade de Fazenda, que seria uma casa 

alugada e não ter muro. Questionou o porque dos ônibus escolares ficarem 

estacionados em frente ao antigo táxi-bar, ônibus estes sucateados e velhos que põem a 

vida das crianças em risco. Portanto eram tantas as irregularidades no Município, que 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ______________ de 2020. 

 

___________________________________ 

Presidente  



este Legislador iria entrar no MP com o pedido da cassação do Prefeito Municipal. Da 

tribuna da Casa o Vereador, MARCOS JORGE, comungou com a indignação dos 

moradores da Localidade de Maracajó, Por um fato desagradável que havia ocorrido na 

ultima sexta-feira, sendo desesperador para uns cidadãos que retirarem açaí nas 

margens da ilha e um cidadão chamado Paulo Rocha se intitulando proprietário da 

área, os impediu de forma covarde, coagiu os catadores do fruto, fazendo-os de reféns e 

com disparos de armas de fogo tão somente porque estavam naquele local que é uma 

área de várzea. Dessa feita a Presidenta da Associação se mobiliza juntamente com a 

Comunidade para resolverem a situação perante a Delegacia. No entanto na segunda-

feira o fato voltou a ocorrer na área e causou pânico novamente, pois pessoas usando 

coletes da policia civil, coagiram os catadores, obrigando-os há adentrarem em um 

barco e com armas apontadas para suas cabeças foram conduzidos até a delegacia da 

Cidade Vigia de Nazaré. Nesse mesmo instante este Edil ao encontrar-se na Capital no 

exercício da função juntamente com o Prefeito Camarão e Vereador Rômulo Robson, 

foi concedido através do Prefeito um advogado para resolver a situação desses pais de 

famílias que estavam em busca do fruto para melhorias do seu pão de cada dia. Os 

quais retornaram as oito horas da noite sem o café e o fruto. Dessa feita a Comunidade 

comprou a briga e buscaria providencias neste particular. Pedindo apoio da Casa 

Legislativa para que fizesse os encaminhamentos cabíveis. Agradecendo O Vereador 

Wladimir Conceição pela vontade de ajudar, porque a situação tinha sido muito triste e 

que incomodou bastante todos os envolvidos. Pediu para se retirar da sessão por motivos 

particulares. Por questão de ordem o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, sugeriu que 

a Secretária de Meio Ambiente pudesse estar se manifestando neste particular, porque 

pessoas se intitulando donos da área e com o relatório teriam base para tomarem as 

devidas providencias. Assomando a tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, 

garantiu que o Secretário de Administração havia comentado que tal situação igual a 

essa já havia ocorrido com pessoas moradoras de Genipaubinha. Portanto providencias 

deveriam ser tomadas, porque esse cidadão Paulo Rocha, ainda respondia na justiça 

essas arbitrariedades. Pois o direcionamento deveria ser feito, para saberem de fato á 

quem pertencia a área, se era Estado ou União, porque há anos esse Cidadão estava 

cometendo essas atrocidades se intitulando o dono da área mencionada. Saudou todos 

os Músicos pela passagem do seu dia, pois as bandas de Músicos eram orgulho para os 

Municípios Paraenses. Parabenizou o Projeto do Secretário de Administração e 

Prefeito, concernente a Escola de Musica da Localidade de Fazenda. Assegurou que o 

Município de Colares estava precisando de um mapeamento geográfico no sentido de 

ocupação, porque existiam pessoas que estavam se apropriando de terras que 

pertenciam aos filhos Colarenses. Dando seu apoio para aquelas pessoas que 

sobreviviam do extrativismo. Porque a defesa de usarem arma de fogo contra os 

catadores, daria a conotação e posteriormente se transformaria em Cidade sem Lei, até 

porque todas eram sabedores que por conta dessa situação, já tinha ocorrido óbito neste 

Município. Acreditando que a fala do Vereador marcos Jorge era para fazer a defesa, 

porque se não tomassem providencias, tão logo estariam chorando mais uma morte de 

um conhecido. Informou que já estavam formulando o calendário de palestras com a 

UFRA, através do Projeto Forma Pará, para trazerem cursos superiores ao Município 

de Colares. Porém, se não tiver interesse, petições e outros não ocorreria, uma vez que a 

UFRA tinha se negado em oferecer campos para outros Municípios, mas que iria 



informar os Parlamentares há respeito desse calendário. Até porque a Prefeitura tem 

dado o apoio, mas não estava tendo respostas das Universidades e precisava ter reforço 

para ser levado até a ultima instancia superior. Pedindo aos Parlamentares forças 

politicas juntos aos Deputados, principalmente os Edis Kátia Regina e Renato Junior  

perante a Deputada Estadual Ana Cunha, porque a Deputada Estadual Cilene Couto já 

havia demostrado interesse neste particular. Portanto deverão obter o campus do 

salgado, uma vez que já existiam projeto em outras Cidades. Falou ainda que esteve em 

reunião com o Deputado Federal Nilson Pinto, onde saiu com a certeza que virão ao 

Município, dentre elas uma seria destinada a Saúde. Principalmente o Projeto de 

construção da UBS da Localidade de Fazenda que poderia ocorrer. Assim como 

Emendas para a conclusão da segunda etapa das obras da orla. Convidando os Edis 

para verem quão bonito estava ficando o Projeto ao solhos dos visitantes. Projeto este de 

estruturação para o Município de colares. O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, em 

aparte quis saber do Vereador Rômulo Robson, se na reunião para melhorias, o 

Deputado Federal Nilson Pinto havia citado o seiscentos mil reais para a recuperação 

dos ramais? Como replica o Vereador RÔMULO ROBSON, disse-lhe que havia uma 

fala negativa há respeito do assunto, porque desde dois mil e dezessete existia a 

indicação desse recurso no Ministério, mas o que seria de fato era uma situação que 

estava afetando e criava uma não evasão o preço de cotação não havia sido enviada. E 

nessa nova gestão Presidencial, estavam exigindo desde dois mil e dezoito para serem 

reajustado os valores, porque existia uma tabela e com a mudança, terão que resolver as 

questões dos Municípios. Da tribuna da Casa o Vereador RENATO JUNIOR, 

parabenizou os Músicos de forma geral, destacando a importância dos mesmos para o 

engrandecimento do Município. Felicitou-se com o CRÁS e Escola Municipal 

“Balãozinho Vermelho”, pelo brilhante evento em prol ao dia da Consciência Negra. 

Destacou algumas ações da Secretaria Municipal de Agricultura, dentre elas a troca da 

balança do mercado, que contemplaria os talhistas. Pediu o envio de oficio ao Gestor 

Municipal e Secretário de Infraestrutura, para que fosse viabilizada as luminárias da 

avenida Nossa Senhora da Conceição. Falou aos seus pares que esteve na substação da 

operadora claro local, onde obteve a informação quer o sinal estava sendo mudado e 

quanto há respeito da Anatel vir o técnico iria avisa-lo para que fosse feito a expansão, 

porque somente o órgão poderia determinar a ação. Quanto a operadora Tim, obteve á 

informação que haviam roubado da sua substação as baterias que por conta disso todas 

as vezes que cai a energia elétrica o sinal fica fora do ar. Fato este que também não 

ocorrem na Claro, porque tudo era chumbado para evitar esses furtos. Sugerindo eu o 

Comandante a policia desse esclarecimento, porque toda essa ação havia sido feita 

através de maçaricos e não seria difícil descobrir os maus feitores. O Vereador 

VALMIN TRINDADE, da tribuna da Casa, pediu ao Presidente que desse bons 

exemplos, porque estava dando maus exemplos, pois era quem deveria conduzir os 

trabalhos da Casa, colocar ordem e sensibilizar os ânimos dos Vereadores ao se 

exaltarem. Até porque o Presidente era soberano e não podia fazer da câmara a cozinha 

de sua casa, pois tinha saído da Mesa e nem sequer havia passado os trabalhos para a 

Primeira Secretária. Portanto que tomasse consciência do que seria ser um Presidente. 

Porque quando voltasse a Sessão, este Legislador iria falar, pois era lastimável o 

Presidente da Casa. Disse ainda que o Vereador Rômulo Robson era Presidente da 

Comissão de Orçamento e não se manifestava em analisar juntamente com as demais 



Comissões permanentes da Casa, a Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 

dois mil e vinte. Pediu o envio de oficio ao Gestor Municipal para que mandasse 

executar o pacote de ações na Localidade de Fazenda, antecedendo o Círio da Padroeira 

“Santa Luzia”. Direcionou a fala ao Vereador Marcos Jorge, dando seu apoio ao 

ocorrido na sua Localidade com os apanhadores de açaí. Mas que também tivesse o 

apoio da Assessoria Jurídica da Casa para orienta-los nesta questão e resolverem as 

injustiças. O Presidente da Casa, disse ao Vereador Valmin Trindade que tinha pedido 

permissão para sair e entregados os trabalhos a Primeira Secretária. O Vereador 

Valmin Trindade, disse-lhe que não havia escutado, até porque a Casa Legislativa tinha 

som. Portanto não estava para polemizar e sim alertar que as coisas não estavam indo 

bem. Assomando a tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, falou que 

quando a obra da praia iniciou era da Prefeitura e agora já era do Estado? Solicitou 

que fosse enviado oficio ao Gestor Municipal, para que informasse se existia algum 

posto de gasolina na casa do funcionário Jorge Tavares (Jorginho), porque os carros e 

ambulâncias deste Município estavam sendo abastecidos no local. Falando ainda dos 

outros transportes encontravam-se jogados no quintal. Consequência da bagunça que 

encontrava-se o Município. Oficializasse também para que mandasse fazer uma 

reforma na praça Elzaman Bitencourt, porque o vandalismo já havia começado a 

depreda-lo. Isto porque na Licitação da planta estava escrito a construção de cinco 

bancos em concreto e que não existem. Garantiu que já havia falado com os Secretários 

de Estrutura, chefa de gabinete e outros, até o presente haviam aterrado algumas ruas 

do bairro Jangolândia, sendo algo que sempre se manifesta, até porque os moradores já 

sinalizavam uma paralisação vésperas do Círio, porque já fazem dois meses das 

promessas do Prefeito há Comissão do bairro e até agora, nada de melhorias no 

abastecimento de água e aterramento das ruas. Destacando que todos os bairros 

Cidades e Zona do meio estavam precisando de iluminação Pública, por ser 

encontrarem praticamente ás escuras. Assim como ás árvores que estavam todas bonitas 

para o natal, mas o cristo um dos cartões postais da Cidade estava totalmente as 

escuras. Teceu comentários no que tange ao aterramento até ás proximidades da casa 

do Sr. Chicão, porém do campo do tigre está tudo cerrado e no escuro, esquecendo que 

no local moravam eleitores, porem certeza que os sem vergonhas iriam começar há ir lá 

no próximo ano, porque agora esqueceram que o Povo sofre com todos esses descasos. 

Informou aos maus informados que a Sra. Maria Lucimar, não estava inelegível porque 

era pré-candidata e seria a Prefeita porque Deus queria. Portanto ela estava com o 

nome limpo ao contrario dos outros. Felicitou-se com todos os Músicos do Município e 

do Brasil, pois nessa data era pra ser uma festa neste Município, mas infelizmente o seu 

Projeto que tornava o dia do Músico feriado Municipal havia sido boicotado. Até porque 

a administração não incentivava os Músicos do Município, que possuem mais bandas de 

todo o Estado do Pará. Portanto era rico em merecidos títulos. Parabenizou o CRÁS e 

Escola Balãozinho Vermelho por terem homenageado o dia da Consciência Negra. Ao 

concluir disse que mais uma vez o mercado havia sido roubado, mas que tinham levado 

somente o peixe, perguntando onde estava engavetado o pedido dos talhistas ao 

Procurador e Secretário de Agricultura sobre um vigia para o Mercado Municipal. Até 

porque era inadmissível essas situações que estavam ocorrendo, órgãos públicos sendo 

roubados por vândalos. Pediu para retirar-se da sessão por motivos particulares. 

Passados os trabalhos para a PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA, da tribuna da 



Casa o Vereador ELIONAE ALMEIDA, afiançou que a Casa estava uma bagunça, 

dando a intenção que estavam fazendo a cozinha de sua casa. Quis saber onde iria bater 

parabéns para comerem o bolo de aniversario do Raio X da UBS de Colares, porque até 

agora nada haviam respondido ao Poder e o Povo e continuava encaixotado há mais de 

um ano. Destacando que faziam propaganda com tudo, até mesmo para uma balança no 

mercado, portanto gastavam mais com festas do que com efetuações. Precisando com 

urgência que o aparelho do Raio X fosse colocado em funcionamento para o beneficio 

do Povo. Até porque o Ministério Publico já havia feito a fiscalização e observou tudo 

com os próprios olhos e também aos olhos do Ministério Publico Federal que não 

deixam passar nada. Disse ainda que esteve acessando o Mural do TCM com relação a 

Prefeitura Municipal, pois a sede do Poder era tão grande que somente Jesus na causa, 

pois lá tinha um processo de aquisição da Secretaria de Saúde para compra de remédio  

da farmácia básica, cujo processo licitatório estava em oito milhões no site do Tribunal 

de Contas dos Municípios. Mediante ao exposto, pediu que fosse enviado oficio ao 

Secretário Municipal de Licitação, para que pudesse estar dando informações há 

respeito desse Processo Licitatório. Oficializasse também o Secretário de Administração, 

para que enviasse a este parlamentar a ficha cadastral de todos os Secretários 

Municipais. Falou ainda que o fato que estava ocorrendo na Localidade de Maracajó 

era muito grave porque esse cidadão havia se apropriado da área, segundo comentários. 

Porem deveria ser um adepto Bolsonariano concernente a arma de fogo. Repassados os 

trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, foram lidos, discutidos, 

votados e aprovados os Requerimentos: REQ: N° 006/2019, DE 20/11/2019, de autoria 

do Vereador NILMAR GAMA, requerendo do Gestor Municipal, que pudesse estar 

construindo uma lombada em frente á Escola Estadual “Dr. José Malcher”. REQ: N° 

004/2019 de 18/11/20196, Requerendo do gestor Municipal, que fosse construída uma 

sala de atendimento medico na Localidade de Terra Amarela; REQ; N° 005/2019 de 

18/11/2019, requerendo do executivo Municipal á construção de uma caixa d’agua no 

Centro da Cidade e REQ: N° 006/2019, de 18/11/2019, requerendo do Presidente da 

Casa, que fosse realizada no dia 27/11/2019 uma sessão solene em homenagem aos 

Músicos, ambos de autoria do Vereador Renato Junior. Ainda foi lido, discutido, votado 

e aprovado o PARECER N° 006/2019, da Comissão de justiça e Redação de leis, sobre o 

Projeto de Lei N° 001/2019, de autoria do Vereador Renato Junior, que determina que 

no dia 22 de novembro data em que se comemora o dia do Musico, seja prestado uma 

homenagem aos Músicos deste Município. O Vereador Nilmar gama, pediu que fosse 

enviado oficio aos Assessores Jurídicos e Contábil da Prefeitura Municipal para 

reunirem-se com as Comissões Permanentes da Casa, com intuito de ser analisada a Lei 

Orçamentaria para dois mil e vinte. 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 22 de novembro de 2019. 


