
 

ATA DA CENTÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, 

REFERENTE AO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 29 DE 

NOVEMBRO DE 2019. 

 

 

Aos vinte e nove 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 pelos Vereadores Elionae Almeida e Rômulo Robson, foi o Evangelho de 

Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 21, versículo de 29 á 33. Foram lidas, 

discutidas, votadas e aprovadas as ATAS da nonagésima oitava e centésima sessões 

ordinárias. Leu-se os expedientes: TERMO DE COMPARECIMENTO, Vereador 

Rômulo Robson –PSDB. TERMO DE COMPARECIMENTO, Vereador Nilmar Gama; 

OF: N° 87/2019 – Vice Presidente do SINSMUC e OF: N° 037/2019 – Pe. Roberto José 

A. Mesquita. Na hora do GRANDE EXPEDIENTE, assomando a tribuna da Casa o 

Vereador MARCOS JORGE, teceu comentários novamente há respeito do novembro 

azul, movimento que reforça a importância da prevenção e diagnostico do câncer de 

próstata. Felicitando-se com o UBS do bairro Jangolândia e ESF da orla pela brilhante 

palestra de prevenção. Justificou sua ausência na sessão em homenagem aos Músicos, 

desde então, agradeceu o seu par Renato Junior pela iniciativa de homenagear os 

músicos talentosos do Município de Colares. Solicitou o envio de oficio ao chefe do 

cartório, para que possa estar esclarecendo o porque de não ser feito o registro de bens e 

imóveis no cartório local? haja vista que todas os outros registros são feitos e o Povo 

questiona a falta desse procedimento cartorário. Mediante ao exposto pediu o apoio dos 

seus pares, para juntarem-se ao Prefeito e irem até o Judiciário para resolverem essa 

situação, pois ficava inviável terem que se deslocar até outra Cidade para resolverem 

esse tipo de problema que era bastante desgastante para os que necessitavam desse 

serviço. Por questão de ordem o Vereador ELIONAE ALMEIDA, sugeriu que seria bom 

ter essa conversa com o chefe do Judiciário, porque os cartórios do segundo oficio não 

tinham a competência para registros de bens e imóveis. Até porque na Cidade de vigia 

de Nazaré já havia desmembrado. E para resolver essa situação deverá ter interesse do 

Município. O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, queixou-se concernente o 
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reconhecimento das assinaturas, porque os que tinham reconhecido no cartório antigo, 

agora tinham que pagarem novamente para fazerem o registro porque nesse já não 

existia mais. Assomando a tribuna da Casa o Vereador NILMAR GAMA, comentou que 

existiam certas situações que ficavam esquecidas para o Prefeito, porque o que antes era 

anormal, agora nessa gestão atual era normal. Dessa feita pediu que fosse 

encaminhado oficio ao Líder de Governo, para que num prazo de quinze dias 

apresentasse os extratos bancários de todas as Emendas Parlamentares destinadas ao 

Município de Colares. Até porque era desrespeitoso da Prefeitura Municipal de Colares 

com alguns Legisladores, que estavam sendo tratados como nada. Mas esquecia que 

sonegar informações era crime e não entendia o porque de esconderem documentos 

públicos ou será que era por medo de descobrirem as irregularidades. Perguntando 

onde estava os seiscentos mil reais para a recuperação dos ramais, porque fizeram 

tantas propagandas nas redes sociais e até a presente data nada tinha sido feito e até o 

momento também não havia chegado nenhuma prestação de contas do prefeito, no 

Legislativo Municipal. Perguntando também como poderiam usarem estratégias para 

melhorarem o serviço de saúde publica. Até porque a única coisa que sabia fazer era o 

filho do Prefeito mandando em todos os Secretários e que na ultima vez que foi 

provocado havia mandado um diploma de ensino médio. Porem estavam esquecendo 

que já houve afastamento de um prefeito por questão de nepotismo. Situação esta que o 

atual Secretário de Administração na gestão passada combatia tanto o nepotismo, que 

agora era descarado. Situação esta que o povo estava avaliando. Perguntando 

novamente onde estava a Emenda parlamentar do Deputado Nilson Pinto para a 

recuperação dos ramais que não existe. Disse ainda que não tinha clinico geral e 

odontólogo na UBS do bairro Jangolândia e que ao buscarem atendimento no ESF da 

orla estavam sendo rejeitados. Porque não sobrava dinheiro para mais nada por 

consequência da folha que estava encharcada. Até mesmo o Vereador Wladimir 

Conceição comprovou que os carros lotados na Prefeitura eram abastecidas na Casa de 

um funcionário. Sendo que dia vinte e nove de novembro era o fim dos gestores, porque 

procuravam gestões publicas que no momento para mudarem é a consequência desses 

gestores terão as respostas em cinco anos. Da tribuna da Casa o Vereador RENATO 

JUNIOR, afiançou que a situação da saúde tão questionada, entendia que o estado 

estava brincando com a saúde Publica Municipal por conta da regulamentação, até 

porque eram vidas humanas que precisavam de atendimentos médicos em situações de 

riscos. Dessa feita, pediu que fosse enviado oficio ao Secretário Municipal de saúde do 

estado, para que estivesse esclarecendo o que de fato estava ocorrendo com a 

regulamentação deste Município de Colares. Ou será que estavam escolhendo 

pacientes? E o Povo precisava de respostas imediatas. Destacou que o deputado Federal 

Nilson Pinto era o campeão em emendas destinadas ao Município, também como outros 

Deputados. Disse ter ficado feliz ao ter encontrado o Vereador Nilmar Gama na Alepa, 

acreditando que agora traria emendas parlamentares para o Município Colarense. 

Destacou todos os Senadores e Deputados que já haviam contribuído para o Município. 

Sugerindo que devessem ir perante seus Deputados e fazerem suas cobranças, para não 

ficarem cobrando somente ao Deputado Federal Nilson Pinto. Pediu também aos seus 

pares da base do governador melhorias em todos os aspectos para o desenvolvimento 

deste Município Colarense. Por questão de ordem o Vereador NILMAR GAMA, falou 

que estava sim na Alepa, mas porque o PR havia lhe chamado para fazer parte do 



grupinho do PL, pedido este não aceito porque ninguém mandava na questão politica 

deste Município. Pedindo ao Vereador Renato Junior que mostrasse as emendas 

advindas do Deputado Federal Nilson Pinto. Como replica o Vereador RENATO 

JUNIOR, disse-lhe que poderia até apresentar-lhe um relatório com todas as emendas 

parlamentares do citado Deputado Federal, desde o mandato do Prefeito João Bastos. 

Da tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, falou ter estado com o Deputado 

Federal Nilson Pinto verificando a situação da emenda de seiscentos mil reais para a 

recuperação dos ramais, pois com a entrada do novo Presidente da República haviam 

dado uma segurada e discriminando os materiais e custos, que já tinha sido feito 

concernente todas as emendas neste ano de dois mil e dezenove, para poderem ser 

liberadas. Porem haveria uma tabela de custos através dos Ministérios. Afiançando que 

iria trazer os extratos e cotações das emendas destinadas para este Município. Até 

porque a liberação das emendas para a área da saúde, liberavam muito mais rápido. 

Disse ainda que já estavam dando o ok com relação a liberação das academias do ar 

livre, tendo como futuras instalações na avenida Nossa Senhora da Conceição e terreno 

do antigo terminal rodoviário. Deu há conhecer o agendamento da UFRA para os 

Projetos de agendamentos dos cursos como seja dia cinco de dezembro, Escola Estadual 

“Norma Guilhon”, pela paetê da manhã e Escola Estadual “Dr. José Malcher” pela 

parte da tarde; dia onze de dezembro, Escola Lucíola Brasil – manhã e Magalhães 

Barata – tarde, e dia doze de dezembro, Escola Princesa Leopoldina – tarde e Barão do 

Guajará – manhã. Tecendo comentários há respeito da pactuação, que se restringia a 

cidade de Belém. Garantiu que já haviam sido feitas as novas petições para a terceira 

etapa da obra da orla, a qual seria a construção do calçadão com uma extensão de 

quatro metros da largura, no perímetro da amendoeira até o restaurante Dengo da ilha. 

Informou que a equipe de limpeza e iluminação publica já estiveram na Localidade de 

Jenipauba da Laura executando os serviços. Assim como na comunidade de Itajurá, que 

haverá a limpeza com aterramento das ruas e serviço de iluminação publica. Assegurou 

que a energia elétrica no Município estava irregular, danificando os eletrodomésticos, 

reforçando a situação da Localidade de Mocajatuba que estava comprometendo toda a 

Comunidade com o problema da queda de energia. Solicitou que fosse enviado oficio 

conjunto a empresa Celpa Equatorial, para que pudesse estar fazendo a regulamentação 

da rede de energia elétrica trifásica na Localidade de Mocajatuba. O Vereador 

RENATO JUNIOR, por questão de ordem disse que esteve com o Sr. Marcos Marques 

da Celpa Equatorial, que pediu deste Edil todas as demandas do Município, portanto 

todos aqueles que estivessem seus pedidos que o fizessem para conhecimento da 

empresa e posterior soluções dos problemas, Até porque a Secretaria de Administração 

até o momento não tinha tido nenhuma resposta neste particular e os problemas já eram 

pertinentes, principalmente em períodos de fluxo na Cidade, que a queda de energia era 

bastante agravante. Assomando a tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, direcionou a fala ao Vereador Rômulo Robson, dizendo-lhe que ao 

convidar para uma conversa, era tão somente uma documentação que estava em posse 

deste Edil, que dava cassação de mandato. Pediu envio de oficio ao gestor Municipal 

com  copia ao Secretário Municipal de Administração, para que informasse o porque de 

não estar sendo repassado através da Prefeitura Municipal ao banco o consignado e 

parte do INSS dos servidores Municipais. Assim como o comprovante do repasse do 

INSS dos meses de janeiro á dezembro de dois e dezessete, dezoito e os onze meses do 



dois mil e dezenove. Destacou o avanço da radio web Colares e Radio Rosário FM, 

porem pediu ao Presidente que tomasse providencias concernente a Empresa 

responsável pela internet na Casa, porque devido a constante queda do sinal a 

reprodução da fala dos Vereadores estava com bastante falhas. Sem deixar no 

esquecimento a situação da central de ar que o calor estava infernal. Afiançou que só 

tomavam providencias com relação a iluminação publica no período do Círio, porque os 

moradores do bairro Jangolândia estavam querendo fazer uma manifestação antes do 

círio e este edil apoiava, pois já bastava de sofrimento a situação do bairro que todo 

final de mês o Prefeito vai mandar fazer os trabalhos e nunca fazia, com tudo isso 

estava causando revolta ao povo. Situação esta que já acompanhava há tempo e 

qualquer decisão tomada teriam seu apoio para que fosse necessário. Pediu que fosse 

enviado a empresa CONAM, para que pudesse estar averiguando quais seriam as 

possibilidades de aguardar por mais alguns minutos os carros que adentram ao 

Município e necessitavam retomarem para travessarem no ultimo horário 

principalmente o que traz carne para abastecer os açougues, porque com horário curto 

os motoristas trafegam com muita velocidade, podendo ocasionar um acidente há 

qualquer momento e colocar a vida de pessoas em risco. Assim como o setor de 

vigilância sanitária que pudesse fazer fiscalizações, porque tem comercio e açougue que 

estava transportando carne sem nenhuma higiene, o que poderia ser prejudicial a saúde 

da população que consomem o alimento diário. Oficializasse também o Prefeito para 

que enviasse ao gabinete deste Parlamentar copias das declarações de bens de todo o 

seu secretariado, comprovante de escolaridade e comprovante de residência em caráter 

de urgência. Afiançou que não iria pedir nada ao governador por conta do descaso com 

certas situações, mas que já estava firmando alianças com outros Deputados que 

tivessem realmente compromisso com o Município. Solicitou que fosse enviado oficio ao 

Pároco da igreja, para que na sessão Solene da Câmara em homenagem a Padroeira 

estivesse presente a Imagem original da Nossa Sra. do Rosário, para abençoar o Poder 

Legislativo. Destacando que no dia três ela estava visitando esta Casa em suas 

peregrinações. Rogando a presença dos Vereadores para o encontro de união e fé. 

Desejou há todos um feliz círio. O Vereador Renato Junior, pediu ao Presidente que 

fizesse uma homenagem a Padroeira do Município na passagem do Círio por esta Casa 

Legislativa. Obteve como resposta que já estava sendo providenciado a homenagem. 

Passado os trabalhos para a  PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA, assomando a 

tribuna da Casa o Vereador ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA,  garantiu que a 

situação as saúde estava muito seria, principalmente quando um paciente precisava ser 

transferido. Até porque a briga politica entre Prefeito e Governador, Belém acabava 

prejudicando o município. Pedindo até mesmo que o Hospital Regional fosse 

inaugurado para melhorias nesses atendimentos dos Município do Caeté. Cobrando do  

Secretário Municipal de Saúde que fosse em busca de soluções, pois era um problema 

geral que precisava ser resolvido, porque quase toda população Colarense era usuária 

do SUS. Agradeceu o Secretário Municipal de Saúde por ter lhe respondido e enviado o 

relatório da conferencia Municipal de Saúde, mas que as ações saíssem de fato do 

papel. Quis saber o que estava ocorrendo no laboratório da UBS, que há três meses 

atrás tem pessoas do interior pagando moto taxi para virem fazer os exames e quando 

chegam lá, o equipamento continua quebrado e esse caos já estava acontecendo há mais 

de meses, prejudicando principalmente as gestantes que precisavam fazer seus exames 



de rotina. Porem o Ministério Público já esteve fiscalizando e viram com seus próprios 

olhos, até porque funcionários não podiam falar nada, deveriam ficar calados, do 

contrario sofreriam retaliações. Pedindo ao Conselho Municipal de Saúde que pudesse 

estar fiscalizando e tomando providencias, porque segundo informações já tinham 

pessoas querendo entrar no Ministério Público para oferecerem denuncias por 

consequência dessa situação ridícula. Porque recurso para fazerem festas eles tinham. 

Solicitou o envio de oficio ao Secretário de Finanças, para que informasse onde havia 

sido aplicado os cem mil reais da emenda Parlamentar do Senador Paulo Rocha, 

destinada a Saúde. Que fosse ratificado oficio também ao citado Secretário para que 

enviasse para este Vereador os comprovantes de pagamento dos meses de janeiro a 

setembro do ano de dois mil e dezenove do INSS, patronal e funcional, caso contrario 

iria pedir via justiça, porque não podia negar informações e iria colocar em pratica a 

Lei da Justiça. O Vereador RÔMULO ROBSON, disse que ao estar com o Secretário de 

Finanças, ele informou que seria comprado outro aparelho para o laboratório da UBS. 

Da tribuna da Casa a Vereadora KÁTIA REGINA, afiançou que estava torcendo para 

que as coisas melhorassem, porque a situação era preocupante com relação aos 

pacientes que precisavam ser transferidos para outros hospitais que tinham pactuação 

com os Municípios. Sugerindo o manifesto do povo porque no hoje havia o Governo de 

estado que estava fazendo pior que o passado, porque zelar pela saúde publica. Sendo 

uma das Parlamentares que iria em busca de providencias e soluções. Pedindo até 

mesmo ao Vereador Rômulo Robson que buscasse soluções perante ao Dr. Daniel 

(Presidente da ALEPA). Solicitou que fosse enviado oficio ao gestor Municipal, para 

que fizesse melhorias na INTERNET nas praças. Oficializasse o Secretário Municipal 

de Agricultura, para que informasse quando se daria o inicio das obras do mercado e da 

rampa da Localidade de Ariri, que estava bastante precário. Reiterou o pedido da 

reforma do posto da Saúde e limpeza da Localidade de Ariri, para dar uma resposta ao 

povo. Questionou o amontoado de barraquinhas da venda de lanche e outros na rua da 

Ermida . Pedindo o envio de oficio ao Prefeito, com copias ao setor de tributos, para que 

informasse qual soluções a gestão estava providenciando para que as barracas fossem 

construídas em alvenaria todas padronizadas, pois do jeito que estavam, não poderiam 

fazer vistas grossas á situação. Sugerindo ainda que pudessem estar se reunindo os 

poderes Executivo e Legislativo, setor de tributos e Vereadores, para verem quais 

soluções poderiam ser tomadas. Reforçou a fiscalização da vigilância sanitária no 

Município e que também todos os relatórios fossem encaminhados para este Legislativo 

Municipal. Solicitou que fosse encaminhado oficio ao setor tributário, para que 

informasse qual o controle e providencias estavam existindo para o crescimento 

desordenado neste Município? Ate porque o povo Colarense era Educação e 

hospitaleiro, mas o crescimento trás junto suas consequências. Requereu verbalmente 

que fosse aumentado o tempo de fala dos Parlamentares. Rogou ainda que fosse 

reiterado oficio com relação as placas indicativas em todo Município. Por questão de 

ordem o Vereador ELIONAE ALMEIDA, solicitou o encaminhamento de Licitação 

para que envie à este Parlamentar o numero do Processo Licitatório para compra de 

material. Ratificou o envio de oficio ao Secretário de Finanças para que esclarecesse 

onde estava sendo aplicado o recurso destinado à Secretaria de Meio Ambiente no que 

tange ao ICMS verde. O Edil VALMIN TRINDADE, afiançou que antes que fosse 

qualquer tipo de resposta aos barraqueiros, que fosse lido o código de postura do 



Município, para respaldo dos poderes. Assomando a tribuna da Casa o Vereador 

Presidente EDSON REBELO, pediu a colaboração de todos, para que fosse tomado 

providencias concernente a travessa quinze de novembro, no trecho compreendido da 

avenida Nossa Sra. da Conceição até a rua da ermida, para que tornasse mão única, 

porque quando há fluxo maior de visitantes na ilha a situação  fica caótica e o perigo de 

acidentes era eminente. Rogou que fosse enviado oficio ao gestor Municipal para que 

mandasse concluir a iluminação pública na Localidade de Ariri. Destacou a 

homenagem de fogos na passagem do Círio em homenagem a virgem do Rosário, 

padroeira do Município. Disse ainda que o problema da INTERNET seria resolvido. 

Disse aos presentes que no próximo ano viriam muitas Emendas para o Município 

através da Deputada Estadual Professora Nilse, que estaria participando do Círio e 

vendo a situação do Município. Ao concluir, falou que estaria participando do Círio das 

Localidades de Jenipauba da Laura e Fazenda. Repassados os trabalhos para a 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. Foi lido o Parecer referente a DENUNCIA 

DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO do Vereador Edson Vieira Rebelo, 

oferecida pela Vereadora Kátia Regina Soares Barata.  o Vereador Wladimir 

Conceição, direcionando a fala ao Edil Rômulo Robson, que tomasse providencias 

perante ao Ministério Público. Pedindo o arquivamento do Parecer em apreço. O 

Vereador Rômulo Robson, convocou os Membros da Comissão de Justiça e Redação de 

Leis para analisarem o citado Parecer. A Vereadora Kátia Regina, como Presidenta da 

Comissão de Finanças e Orçamentos, convidou os Membros para analisarem o 

Orçamento, exercício financeiro dois mil e vinte. Ainda leu-se o Requerimento de 

autoria dos Vereadores Nilmar Gama e Wladimir Conceição que pedia a destituição do 

Vereador Rômulo Robson da Presidência da Comissão Permanente de Justiça e 

Redação de Leis, conforme o Regimento Interno da Casa, em discussão o referido 

Requerimento, os Edis Kátia Regina, Renato Junior e Marcos Jorge pediram vistas ao 

citado Requerimento, que foi negado pelo Presidente da Casa, haja visto que não se 

dava vistas para  Requerimentos. Após acirrada discussão o Vereador Rômulo Robson, 

Renato Junior , Marcos Jorge, Valmin Trindade e Kátia Regina, abandonaram a sessão 

e retiraram-se do recinto da Casa sem a permissão do Presidente, o Vereador Elionae 

Almeida pediu ao Presidente que fosse descontado um quarto do salario da cada um dos 

Vereadores que haviam abandonado a sessão sem permissão do Presidente até porque 

não se convocava suplente para destituição de Comissão Permanente. Como o Vereador 

Rômulo Robson insistentemente pedia ao Presidente que chamasse a suplente do PSDB 

para votar. Mediante ao exposto o pedido havia sido aceito pelo Presidente. O Vereador 

Nilmar Gama, afirmava que os mesmos haviam fugido da discussão. Mediante ao 

exposto o Presidente deu por encerrada a presente sessão ás onze horas e quarenta e 

seis minutos por falta de quórum, para prosseguimento dos trabalhos . 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 29 de novembro de 2019. 


