
 

ATA DA CENTÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, 

REFERENTE AO SEGUNDO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 13 DE 

DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

Aos treze dias do mês de dezembro 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, 

foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 11 versículo de 16 à 

19. Convém registrar que as ATAS foram retiradas da pauta para a próxima sessão. 

Leu-se o expediente: OF: CIRCULAR N° 012/2019, SEMED/PMA. Na Hora do 

GRANDE EXPEDIENTE, assomou a tribuna da Casa o Vereador NILMAR GAMA, 

teceu comentários concernente ao atraso de dois dias do pagamento dos funcionários 

Públicos Municipais, fato este sombrio que imaginava que não iria mais ocorrer neste 

Município de Colares, por incompetência de uma administração. Até porque a Câmara 

não poderia acreditar em coincidência. Pois somente na sexta-feira as cinco horas havia 

sido feito o repasse, sendo que não tinha dinheiro em caixa para efetuarem o 

pagamento. Mediante ao ocorrido iria entrar com um processo administrativo por 

improbidade administrativa pelo atraso do salario dos Servidores, porque teriam 

obrigação de pagarem antes do mês que se iniciava. Pois esses eram um dos motivos de 

cassação de alguns Prefeitos. Assim como há respeito da Merenda Escolar. Em aparte o 

Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, reforçou a fala do seu par no tocante ao 

pagamento dos funcionários Municipais, porque haviam sidos liberados na sexta-feira 

para receberem, em caixa mas não havia dinheiro em caixa. Retomando a fala o 

Vereador afiançou que a agricultura familiar era para ser colocado em pratica no 

Município porem a merenda escolar vinha de outra Cidade (Anajás) e também 

fornecida pelo grupo do Prefeito. Destacando o afastamento de alguns Prefeitos, por 

nepotismo, Merenda Escolar e falta de remédio. Falando que as ESFs das Localidade 

de Maracajó, Mocajatuba e Jenipauba da Laura, estavam sem remédio, destacando que 

deveria haver um médico em cada ESF desse. Pedindo explicações ao Líder de governo 

neste particular. Disse ainda que a Vereadora Kátia Regina que tanto se ofendia como 

mulher, mas que nunca havia visto defender as mulheres, deveria se manifestar, porque 
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estava faltando exames para as mulheres gravida, e quando conseguem fazerem as 

crianças já nasceram. Afiançando que o Poder Público sentia-se apoiado pela 

panelinha, até porque o Vereador Marcos Jorge havia ficado irritado com o que havia 

questionado. No entanto estava apenas cobrando melhorias, tais como: Merenda 

Escolar com qualidade, incentivo cultural e melhorias no ginásio de Esporte Maezão, 

que serve de incentivo as crianças, jovens, adultos e idosos que praticam o Esporte. 

Pedido este através de Requerimento de autoria deste Legislador. Da tribuna da Casa o 

Vereador MARCOS JORGE, direcionando a fala ao vereador Nilmar Gama, disse-lhe 

que o seu discurso não mas assustava, porque o Povo de Colares não aceitava, porque o 

Povo de Colares não aceitava mas essa novela que perdurava por três anos. Lembrando 

que logo no começo tinha seu respeito, mas que tão logo havia mudado porque seu 

discurso mesquinho somente pontuava em todas as sessões dificuldades ultrapassadas. 

Politico jovem que não se desenvolvia no Legislativo, pois ao falar que o Prefeito havia 

atrasado o pagamento do funcionalismo em dois dias e já querendo ir ao Ministério 

Público, não queria ver o desenvolvimento, mas sim o atraso do Município que 

caminhava lentamente o seu prosseguir. Sentindo-se muito triste em ver todas as sextas-

feiras somente denegrir a imagem da administração. Portanto, enquanto isso este Edil 

continuava trabalhando, pois entendia que oposição não seria somente criticar. 

Parabenizou o Secretário de Finanças Fábio Oliveira, mesmo o Vereador acima 

mencionado ter dito que não tinha nenhuma preparação, mas mostrou que tinha 

responsabilidade com os funcionários Municipais. Informou que ao laudos dos exames 

ocorrido na ação, seriam entregues na próxima quarta-feira e em nome do deputado 

Jacks Neves pediu desculpas pelo atraso. Argumentou que a Cidade de Colares, era 

uma ilha e porque os moradores da Localidade de Ariri se intitulavam donos da praia 

do Machadinho, pois os ambulantes de outras Localidades estavam sendo proibidos de 

comercializarem seus produtos. Assunto este que deveria ser discutido de uma forma 

sensata e digna, porque este Edil não soube responder os tais questionamentos. Em 

aparte o Vereador Presidente EDSON REBELO, disse que segundo comentários a praia 

pertencia a Localidade de Ariri, concordando com a fala do seu par. Porem o Prefeito 

como chefe do Executivo poderia dar melhores esclarecimentos. O Vereador 

WLADIMIR CONCEIÇÃO, assegurou que a praia do machadinho era der Colares, 

porem existia uma associação que limpava e zelava pela referida praia e seria a mais 

indicada para dar seu aval para os comerciantes de fora. A Vereadora KÁTIA REGINA, 

esclareceu que sempre fez parte do grupo de mulheres da Localidade de Ariri, tendo o 

apoio de muita gente e de Vereadores. Porem há muitos anos iniciou-se uma 

programação nas férias de julho com iniciativa desta Legisladora e Mulheres da 

Comunidade. No entanto o local foi expandido e precisava ser adequado porque 

chamava muita atenção. Dessa feita criou-se uma Associação para ter organização no 

local. Portanto para outras comercializarem precisava pedirem permissão aos 

associados, pois tudo era apenas uma questão de uma boa conversa. O Vereador 

MARCOS JORGE, falou que tudo deveria ser esclarecido de uma forma escrita para o 

consentimento da comercialização no espaço. Porque a praia em apreço era a menina 

dos olhos do povo Colarense. Por questão de ordem o Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, encaminhou a Mesa o Parecer do Relator da Comissão Permanente de 

Justiça e Redação de leis, concernente a Denuncia da Vereadora Kátia Regina em 

desfavor ao Vereador Edson Rebelo. Pediu apoio do Legislativo Municipal para a 



equipe de handebol que iria disputar a segunda fase no parazão, representando o 

Município de Colares. Assomando a tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, 

comentou que a Lei do assalariado fala que todo servidor tinha até o quinto dia útil do 

mês subsequente para receber seus vencimentos. Portanto não tinha havido atraso no 

pagamento do funcionalismo Municipal, até porque o repasse havia somente caído na 

sexta-feira há tarde e as agencias bancarias não abrirão no sábado. Dessa feita os 

pagamentos foram realizados assim como o decimo terceiro salario, feito este que outras 

prefeituras ainda conseguiram fazer. Lembrando ainda que todos os compromissos 

salariais o Prefeito não atrasa, por ter um compromisso com o povo e os servidores 

concursados e temporários. Agradeceu o Prefeito Municipal e Secretário de 

Infraestrutura, pela conclusão do empiçarramento das ruas e travessas de Mocajatuba. 

Assim como o trecho do ramal da Localidade de Maracajó até Candeuba, chegando até 

a Localidade de Guajará, serviços estes realizados com recursos próprios e de boa 

qualidade para a melhoria da trafegabilidade dos moradores e outros que por ali 

trafegam. Destacou que havia sido entregue o novo equipamento para a realização de 

exames de rotina no laboratório da UBS, o que iria gerar mais qualidade na saúde e 

atendimento dos pacientes. Informou que o Município tinha recebido a portaria do 

governo Federal concernente a Saúde Pública, onde até o mês de abril teriam que se 

adequarem para continuarem o atendimento pelo numero do cartão do SUS no 

Município por questão de Cidade, porque todo atendimento deverá ser incluído no 

cartão SUS, por conta da alimentação do sistema e que funcionará em outros 

Municípios. Até porque existe a urgência na adequação porque cada cartão contará em 

recursos para o Município já estava com o recurso para a conclusão da obra da praia, a 

qual iria valorizar em muito o Município de Colares. Ao finalizar, disse que referente a 

praia do machadinho existia uma associação para atender as necessidades dos 

banhistas e visitantes ao longo de todos os anos. Da tribuna da Casa o Vereador 

RENATO JUNIOR, pediu o envio de oficio a Coordenação da Defesa Civil no 

Município, para que possa estar esclarecendo quais providencias estavam sendo 

tomadas com relação ás mazelas que ocorrem no Município, principalmente no bairro 

Bacuri. Até porque a Vale do Rio Doce estava apoiando essa situação e discutindo com 

os Municípios sobre essa situação. Destacou ter estado na ALEPA precisando de uma 

Audiência Pública, onde o governo de Estado estava tirando o direito dos trabalhadores 

estaduais. Perguntando onde estavam os Sindicatos? Para que os estivessem 

interferindo e se mobilizando em prol dos direitos dos Servidores Estaduais. Rogou que 

oficializasse o Prefeito Municipal para que estivesse olhando com carinho a construção 

de uma sala de atendimento medico na Localidade de Terra Amarela, pois o medico 

estava atendendo na escola. Afiançou que o Prefeito Municipal estava tendo 

compromissos com o povo Colarense, principalmente no que tange ao pagamento dos 

funcionários. Sugerindo ao Vereador Nilmar Gama, que fosse buscar recursos ao 

Município ao invés de ficar somente falando criticando. Destacando a chegada dos 

novos equipamentos para o laboratório da UBS. Pedindo-lhe que não olhasse somente 

para o Prefeito Camarão, mas sim ao povo Colarense, porque se não quisesse trabalhar, 

não atrapalhasse. Por questão de ordem o Vereador NILMAR GAMA, falou ao seu par 

Vereador Marcos Jorge que lutasse pela sua Comunidade, porque todas as sextas- feiras 

somente parabenizava o Sr. Fábio Oliveira (Coré) sendo incrível rotular-lhe como 

oposição porque somente cobrava. Até porque ainda não tinha visto ninguém da 



situação cobrando nada do Prefeito para o bem do Município. O Edil RENATO 

JUNIOR, falou que não cobrava do Prefeito, mas o ajudava. Portanto que o Legislador 

acima mencionado que apresentasse algum Projeto de sua autoria, porque até o 

momento somente sabia falar. O Edil MARCOS JORGE, garantiu que sua cobrança 

era sensata e respeitosa. Não igual fazia o Vereador Nilmar Gama. Até porque este 

parlamentar ajudava sim sua Comunidade de forma ajuizada perguntando-lhe o que 

havia trazido ao Município? Pois até de penetra tinha estrado em uma ação Cidadania. 

Mas que pontuasse qual ação havia feito em prol aos Munícipes. Como replica, o 

Vereador NILMAR GAMA, disse que o Vereador Marcos Jorge realmente não prestava 

atenção as pautas das sessões, porque além de chegar em todas atrasado e já havia 

votado. Portanto que não se colocasse como salvador da pátria, e enumerou todos seus 

Projetos e Requerimentos. Assomando a tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR 

CONCEIÇÃO, pediu que fosse enviado oficio as policias Civil e Militar, para que 

pudesse estar esclarecendo quais providências estavam tomando para as tragédias 

ocorridas no Município, perguntando-lhes se essa situação da criança encontrada 

morta no lixão seriam apenas mais uma para a estatística? até porque a primeira 

encontrada até a presente data ninguém resolveu, dando há entender que as policias 

não tinham soluções nenhuma para os problemas. Requereu verbalmente da 

administração municipal, para que mandasse instalar câmeras de segurança no lixão, 

Escolas e praças, com o intuito de coibir o vandalismo que já estava demais neste 

Município. Parabenizou o Prefeito pelo pagamento do funcionalismo Municipal, mas 

que da liberação nas redes sociais, por questão de segurança dos servidores, pois o 

perigo era eminente nas estradas e principalmente nos ramais com ações de meliantes. 

Pedindo-lhe ainda que mandasse empurrar o lixo até o lixão, porque já estavam 

despejando praticamente nas margem da PA 238. Parabenizou a Comissão do Círio, 

amigos do Mercado pela linda homenagem a padroeira deste Município. Lançou 

criticas a falta de conclusão na limpeza das ruas Dr. Justo Chermont, rua da República. 

Destacando que os comerciantes pagavam seus impostos, mas a administração não deu 

providencias com relação a travessa XV de novembro, pois ninguém fazia nada para 

solucionar o problema, e deveriam ter compromisso com o povo. Fazendo um 

planejamento conjunto com a gestão Municipal, tornando-a em mão única, porque a 

equipe que fica no trecho da avenida Nossa Sra. da Conceição até a rua Curuçá não 

conseguia resolver a imprudência dos motoristas desrespeitosos e motos que o fluxo era 

bastante intenso. Oficializasse também o corpo de bombeiros para que estivessem 

fazendo uma vistoria em conjunto com a Secretaria de meio Ambiente e Vigilância 

sanitária em um deposito do gás localizado no beco do lagarto, pois como não bastasse, 

moradores do local ficam ateando fogo nas proximidades e o perigo é constante por se 

tratar de um deposito clandestino. Disse sentir-se emocionado ao presencias as duas 

bandas musicais Nova Harmonia e Luiz Gama tocarem juntas. Afiançou que na UBS 

da orla havia medico, mas as gestantes não tinham carteira maternal e aparelho para 

ouvir o coração dos bebês, dando há entender que melhorava para um lado e priorizava 

pro outro. Repudiou o teor do oficio da Secretária de Educação que havia pedido pra 

base contribuição para a compra de computador. Até porque na prestação de contas da 

Educação, estava tudo equipado, perguntando onde estava a verba do FUNDEB. 

Agradeceu a presença do deputado Chicão e comitiva pela visita do Município na 

passagem do Círio. Garantindo que não esteve presente e nem foi atrás deste Edil 



porque já estava eleito e o seu povo era prioridade em sua residência. Porem que o 

respeitasse porque no Município tinha Vereador de palavra e não nenhum moleque. 

Repassados os trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, da tribuna 

da Casa o Vereador ELIONAE ALMEIDA, afiançou que não esperassem que este Edil 

brigasse e nem puxasse o saco de ninguém. Falou novamente na demora nos exames no 

laboratório da UBS. Mesmo vendo muitos atardes nas redes sociais com a chegada do 

novo aparelho, mas que era o mínimo do mínimo para ser feito em prol ao povo. Haja 

visto já ter pedido através de oficio ao Secretário de Finanças informações de todas as 

verbas liberadas advindas ao Município através do Senador Jader barbalho e Senador 

Paulo Rocha, e não obteve respostas. Destacando que o Município recebia e caia 

recursos, mesmo sendo pouco, mas se fosse aplicado de maneira correta ás coisas iriam 

fluir. Demonstrou revolta pelo crime ocorrido com o recém nascido e que tinha sido 

abandonado no lixão por uma mãe ou um pai, que culminou com esse desrespeito 

inconsequente e criminoso, que poderia ter sido obrigada a cometer esse ato insano. 

Assegurando que existia uma Lei que não poderia ter mais lixão, perguntando onde 

estava o dinheiro do ICMS verde? Pois já havia caído setecentos e cinquenta e seis mil 

reais somente desse recurso e na Secretaria de meio ambiente não tinha nada, não 

existia nenhum Projeto, a Secretária de meio Ambiente somente recebia seu salario e o 

secretário de Finanças não respondia nenhum dos ofícios. Destacando os valores dos 

recursos já vindo ao Município através do ICMS verde. Pedindo a Denuncia ao 

Ministério Público por improbidade administrativa. Criticou o que estava ocorrendo na 

Alepa, onde o direito do Funcionário do Estado estava sendo atacado, por consequência 

do governo Bolsonaro, que obrigava os Estados a cometerem tais situações. Sugerindo 

que todos os sindicatos envolvidos pudessem estar se manifestando para que o governo 

Helder barbalho tomasse uma nova linha de soluções ao problema. Até porque este Edil 

não concordava, porque estava ferindo numa classe que tanto o defendia. Portanto 

Saúde e Educação deveriam ser prioridades. Na ótica de sua oratória a Vereadora 

KÁTIA REGINA, teceu comentários concernente ao ultimo acontecimento ocorrido no 

Município, onde deveria ser mostrado nas redes sociais como algo positivo, agora estava 

mais uma vez sendo alvo de um fato triste e negativo. Associou-se a fala de seu par 

Wladimir Conceição com relação a implantação das Câmeras de vigilância. Sugeriu que 

o Secretario de Saúde pudesse estar vindo neste Poder dar explicações com o ocorrido, 

até porque a Secretária de Saúde através dos ACS tinha controle de todas as gestantes 

deste Município. Assim como todos os órgãos e policias estivessem se empenhando para 

solucionarem esse caso. Assim como o Prefeito que tivesse a sensibilidade com toda essa 

situação até porque seria o segundo caso que ocorrem com esse desfecho triste e 

lamentável. Destacou que com muito esforço o gestor Municipal tem se preocupado com 

o desenvolvimento do Município, principalmente com o pagamento em dia do 

funcionalismo. Demonstração que as portas não estavam fechadas para as melhorias e 

tudo estava fluindo com o empenho do Executivo. Pediu ao Líder do Governo que 

interferisse perante a Secretaria de meio Ambiente para que enviasse o relatório da 

Secretaria em apreço, através da Lei ambiental. Disse ainda ter certeza que o recurso 

para a recuperação dos ramais ainda não teria saído, pois se não fossem em busca de 

informações não teriam esclarecimentos. Falando que sentia-se feliz por todas as 

emendas que são destinadas ao desenvolvimento do Município. Ao concluir falou que o 

Estado precisava avaliar com bastante cautela, porque os direitos dos servidores 



estavam sendo violados e sem luta não havia vitória. Requereu verbalmente que o tempo 

de fala dos vereadores fosse aumentado. Por questão de ordem o Vereador Elionae 

Almeida, disse que o governo Helder barbalho não era perfeito, porem o PSDB havia 

governado vinte anos desgastando todo o estado. Prova disso foi a Alepa ter rejeitado 

suas contas. Quantos aos recursos vindo ao Município, afirmava que os para a Saúde e 

ICMS verde haviam saído. Repassado os trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA 

ORDEM DO DIA. O Vereador Renato Junior, pediu um minuto de silencio em 

memoria daquele que em vida se chamou ex-Vereador Manoel Ferreira Cardoso. Foi 

lido, discutido, votado e aprovado o Parecer da Comissão de Justiça e Redação de leis, 

sobre o Projeto de Lei N° 001/2019, de autoria dos Parlamentares Elionae Almeida e 

Wladimir Conceição, que denomina a Unidade Básica de Saúde do bairro Jangolândia 

de Manoel Ferreira Cardoso. Foi submetido a apreciação o Parecer N° 001/2019, de 

autoria do Vereador Rômulo Robson, “que define Benefícios Eventuais no Âmbito da 

politica Municipal de Assistência Social”. Convém registrar que há pedido de 

Vereadores Elionae Almeida, o referido Projeto havia sido retirado para vistas. Foi lido, 

discutido votado e aprovado por unanimidade o Parecer N° 007 de onze de dezembro de 

dois mil e dezenove, sobre o Projeto de lei N° 001/2019., de autoria do Vereador Renato 

Junior , que “Cria o programa de Apoio a Pessoa Doente em tratamento de Saúde na 

Capital do Estado  e a Casa de Apoio na Capital, vinculada ao Programa”. O Vereador 

Wladimir Conceição, pediu a prorrogação da sessão. Ainda foi lido o Parecer do relator 

da Comissão Permanente de Justiça e Redação de leis, Vereador Wladimir Conceição. 

Sobre a denuncia entabulada pela Vereadora Kátia Regina Soares Barata, em desfavor 

do vereador Edson Vieira Rebelo, pleiteando a cassação do mandato do referido edil. 

Ainda foi lido, discutido, votado e aprovado por (05) cinco votos á favor (SIM) e quatro 

votos contra (NÃO) o REQUERIMENTO, de autoria dos Vereadores Nilmar Gama e 

Wladimir Conceição, requerendo o pedido de Destituição do presidente da Comissão 

Permanente de Justiça e Redação de Leis. O Veresdor VALMIN TRINDADE, disse 

ficar atentamente ouvindo as indiretas do Vereador Nilmar Gama, que não imaginava 

que seria assim, pois ficava provocando e se achando muito, esquecendo que o mesmo 

direito todos tinham. Até porque na maioria das vezes pegava na mão do Presidente e 

conduzia os trabalhos da sessão. Dessa feita perguntava, quem era o Presidente da 

Casa? porque tinha autonomia para se defender. O vereador Nilmar Gama, retrucou as 

palavras do seu par. Em prosseguimento o Vereador Valmin Trindade, falou novamente 

que o edil acima mencionado, não tinha soberania  capacidade para tirar-lhe da sua 

cadeira, Pois estava decepcionado com seu par, até porque a Câmara era o crivo do 

Povo e este parlamentar não precisava das redes sociais para falar nada. Portanto ás 

atitudes do Vereador Nilmar Gama não estava sendo exemplar. Esgotada a hora 

Regimental o Presidente encerrou a presente 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 13 de dezembro de 2019. 


