
 

ATA DA CENTÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, 

REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 17 DE 

JANEIRO DE 2020. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 Marcos, capítulo 02 versículo de 01 à 12. Foram lidas, 

discutidas, votadas e aprovadas as ATAS: centésima quarta sessão ordinária; sessão 

Solene em homenagem aos Músicos do Município de Colares, centésima quinta sessão 

ordinária; sessão solene em homenagem a Nossa Sra. do Rosário; Centésima sexta 

sessão ordinária e sessão solene de encerramento. Leu-se o expediente: OF: N° 

020/2020, Coordenadora do Conselho Tutelar de Colares e OF N° 001/2020, Conselho 

Municipal de Educação. Convém registrar que em resposta ao oficio em apreço foram, 

os Edis Rômulo Robson e Nilmar Gama, indicaram-se para fazer parte do citado 

Conselho como Membro Titular e Suplente. O Presidente da Casa em conformidade 

com as Leis vigentes no Legislativo, solicitou que cada líder de bancada indicasse um 

Vereador para fazer parte como Presidente da Comissão de Justiça e Redação de leis, 

em substituição ao edil Rômulo Robson. Mediante as indicações e pela maioria, foi 

escolhido o Edil Valmin Corrêa da Trindade, para a Presidência DA Comissão em 

apreço. O Vereador Presidente pediu permissão para se retirar da sessão com intuito de 

resolver alguns problemas bancários, passando os trabalhos á Primeira Secretária. Na 

hora do grande Expediente,  assomando a tribuna da Casa o Vereador NILMAR 

GAMA, pediu o envio de oficio ao Diretor da rádio web Colares, para que pudesse estar 

informando quais providencias poderiam ser tomadas para que as sessões fossem 

transmitidas ao vivo através das redes sociais. Assegurou ter feito uma publicação na 

internet há respeito aos ramais, até porque tudo deveria ser baseado em provas. Até 

porque todas as semanas estava ouvindo as falácias que ainda não havia chegado. No 

entanto tinha em mãos o documento que comprava o empenho através de emenda 

Parlamentar. Documento este que não tinha sido repassado através dos seus pedidos 

nas sessões. Pois pedia a Xerox de todas as emendas destinadas ao Município dos anos 
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de dois mil e dezessete, mas nunca obteve êxito, porque era tolido do direito a 

informação, por falta de transparência, que seria mais um crime de uma administração 

Pública. Questionou a atitude do Secretário de Administração Pública. Questionou a 

atitude do Secretário de Administração, Antônio Carlos Monteiro de Oliveira, que foi 

condenado pelo TCM, decretado ficha suja, que segundo o TCM havia desviado 

dinheiro publico. Lendo em seguida o despacho do TCM, com relação ao assunto acima 

mencionado, que por consequência teve as contas julgadas irregulares. Mediante ao 

exposto, achava inadmissível que o citado Cidadão assumisse um cargo comissionado. 

Portanto o que viam era a triste realidade. Até porque na Localidade de Fazenda, 

compactuava com o mesmo pensamento do Prefeito Municipal, pois autorizou a pintura 

de um muro no posto de Saúde que nunca existiu, submetendo-se supostamente 

novamente ao desvio do dinheiro público. Da tribuna da Casa o Vereador RENATO 

JUNIOR, Parabenizou a gestão Municipal, pelo belíssimo fim de ano, com a presença 

de muitos visitantes, mesmo sendo sabedor que ainda faltava algumas melhorias para 

que o Executivo trouxesse ao Município. Esperando que em dois mil e vinte as coisas 

viessem bem melhor. Questionou novamente a questão caótica da Empresa de 

transporte rodoviário de passageiros Monte Hebron e Vans que encontram-se bastante 

sucateadas. Dessa feita, pediu que fosse enviado oficio á ARCON, para que pudesse 

estar se manifestando concernente aos ônibus e Vans que encontram-se em péssimas 

condições e sem guinchê para a venda de passagem e outros. Até porque enquanto não 

houvesse uma resposta positiva nessa questão, este Edil iria continuar cobrando. 

Oficializasse também o Secretário de Agricultura, para que estivesse informando se 

existia algum Projeto para os agricultores deste Município venderem seus produtos. Até 

porque se não houvesse que estivesse buscando perante aos órgãos competentes, 

principalmente a questão das barraquinhas par os produtores venderem seus produtos, 

até mesmo, a reativação da feira do Agricultor. Afiançou que o inverno havia chegado, 

mas que já era visível as melhorias dos ramais, mas torce para que de fato a Emenda 

Parlamentar de seiscentos mil reais pudesse estar saindo para a recuperação dos 

ramais. Solicitou ainda o envio de oficio ao secretário Municipal de Infraestrutura, 

para que pudesse estar mandando fazer o serviço de limpeza, iluminação pública, 

roçagem e outros, na Comunidade de Terra Amarela. Assomando a tribuna da Casa o 

Vereador RÔMULO ROBSON, sugeriu que a Câmara pudesse estar provocando o 

Ministério Público com relação ao não cumprimento da UFRA com á implantação de 

um polo neste Município. Até porque a Prefeitura Municipal está cumprindo todos os 

papéis a citada instituição. Porém além de negar certos benefícios do convenio, houve 

também a negativa do Reitor em busca de recursos financeiros para a Prefeitura dar 

apoio as pesquisas. Haja vista que  as pesquisas já estavam tendo todo o apoio da 

Prefeitura. Porém a negativa da reitoria estaria negando a oportunidade dos alunos 

cursarem o nível. Dessa feita, solicitou que fosse enviado oficio a Dora Palheta, 

representante da UFRA neste Município, para que encaminhasse ao gabinete deste 

Parlamentar copias de todos os documentos protocolados concernente a viabilização dos 

cursos de graduação no Município. Garantindo que o governo do estado tinha oferecido 

através do Projeto Forma Pará há outros Municípios e através de parcerias possa 

também ser implantado neste Município. Haja vista que o Município de Colares já havia 

dado um passo muito grande para a criação do campus da UFRA nesta Cidade. Pois já 

era uma situação que já se arrastava há muito tempo e que viesse fluir nessa 



administração, para trazer benefícios aos jovens. Sugerindo que dessem entrada no 

Ministério Público contra a UFRA, para garantir esse direito aos alunos. Prontificando-

se em fazer e os Edis que quisessem compor seriam bem vindas, porque não era 

beneficio próprio, pois a juventude precisa de oportunidade. Em aparte a Vereadora 

Kátia Regina, reforçou a atitude, mas precisava de imediato a implantação da casa do 

estudante na Capital do estado, para que os jovens pudessem cursar as Universidades. 

Retomando a fala o Edil garantiu que levaria a petição da casa do estudante na Capital 

do Estado. Requereu verbalmente para que a arte marcial Jiu-Jitsu, fosse incluso nas 

Escolas Municipais. Até porque o Conselho já havia se manifestando otimista neste 

particular, pois o meio rural também precisava ter essa oportunidade. Passados os 

trabalhos para a Primeira Parte da  ordem do dia, da tribuna da Casa o Vereador 

WLADIMIR CONCEIÇÃO, solicitou ao líder de governo que pudesse estar verificando 

a situação do mercado Municipal, porque até a presente data não tinha vigia. Assim 

como as sua laterais que estivessem fazendo uma reforma. Falou novamente da 

situação relacionada ao deposito de gás localizado no beco do lagarto, porque até o 

momento não havia obtido respostas do corpo de bombeiros para a vistoria e a 

preocupação era pertinente porque esta ao lado de residências e atrás do supermercado. 

Pediu providencias emergenciais neste particular antes que o pior viesse acontecer. 

Rogou o envio de oficio ao Gestor Municipal, para que mandasse construir uma rampa 

de acesso há praia do Humaitá com o intuito de garantir o direito de ir e vir das pessoas 

do cais de arrimo a tendência seria somente piorar. Falou ainda que deveriam ser 

tomadas providencias com relação a Empresa de transporte Rodoviário Monte Hebron, 

que em seu ponto de vista, estava massacrando os passageiros na compra de passagens 

por não haver um local apropriado e também por deixar os passageiros do outro lado da 

ilha desprezados. Portanto urgia a necessidade da fiscalização da ARCON neste 

particular. Destacou que continuava no aguardo das declarações de Bens dos 

Secretários Municipais. Queixou-se da reforma na Escola Municipal da Comunidade de 

Cumii, que estava prestes há desabar e os pais estavam preocupados com essa situação, 

pois o inverno era forte e o prazo eminente. Pedindo ao Líder de Governo que tomasse 

as devidas providencias neste particular. Destacando que o maior culpado pela 

problemática da feira do Agricultor, era o Procurador do Município, que ao pedir para 

os ocupantes se retirarem, prometeu-lhes que as obras já iriam ter inicio. No entanto 

estava demorando muito e os moradores e interessados no local para venderem seus 

produtos já estavam tomando as devidas providencias. Assim como o bairro 

Jangolândia, que mesmo havendo varias reuniões com o Prefeito apenas duas ruas 

haviam sido aterradas, que por consequência alguns pais já estavam retirando seus 

filhos, principalmente os especiais, porque o referido bairro já estava cheio. Também 

como a água potável, que era bastante escassa e não estava mais suprindo as 

necessidades dos moradores. Sendo muito triste toda essa situação, porque o Povo além 

de não ter o líquido precioso, ao acordar pisam na lama, enquanto a administração 

pisava nos tapetes. Pediu o apoio dos Parlamentares e convidou-lhes para se unirem e 

fazerem uma Ação em prol ao igarapé tubinho, para que suas laterais fossem 

construídas em concreto e as escadas dessem livre acesso aos banhistas. O Vereador 

RÔMULO ROBSON, aparteando seu par disse aos presentes que o Prefeito já havia lhe 

mostrado um Projeto relacionado ao igarapé denominado tubinho, o qual iria mostrar 

em outra oportunidade aos Parlamentares. Até porque seria revitalizado em suas 



laterais e construído quiosques. Com a palavra o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, 

assegurou que já tinha feito um requerimento neste particular, incluindo a planta com o 

Projeto de revitalização do citado igarapé. O Vereador NILMAR GAMA, disse que ao 

estar na ARCON, lhe foi assegurado que o órgão estava de portas abertas para os 

Parlamentares. Assomando a tribuna da Casa o Vereador ELIONAE ALMEIDA, 

garantiu que havia assimilado as criticas para as melhorias. Até porque nesse ano 

eleitoral iriam fazer suas articulações politicas. Garantiu que a UFRA já estava há mais 

de dez anos no Município e não era justo dar toda uma estrutura para os alunos da 

instituição virem para fazer pesquisas, enquanto que os alunos do Município não dispõe 

da casa do estudante na Capital do Estado e quando foi implantado a UFRA no 

Município, eles prometeram que a partir de dois mil e oito haveriam cursos superiores e 

não cumpriram o acordo. Até porque os gastos que o Município tem com a UFRA, não 

eram poucos, dava para cumprir a Lei da Casa de apoio ao estudante na Capital do 

estado. Dessa feita, convidou os estudantes para que fizessem o mapeamento e 

provocassem a Prefeitura Municipal para colocarem em pratica a Lei acima 

mencionada citada. Mas que a referida casa de apoio fosse implantada com as regras da 

Prefeitura Municipal de Colares. Em aparte o Vereador RENATO JUNIOR, afiançou 

que no dia de hoje estava saindo o resultado do ENEM, pedindo ao Presidente que 

enviasse oficio á reitoria da UFPA, para que estivesse implantando no Município e 

Projeto Forma Pará, também em aparte o Vereador RÔMULO ROBSON, garantiu que 

não poderiam rescindir o contrato com a UFRA, porque todas as exigências já haviam 

sido cumpridas por parte da PMC e documentadas. No entanto lá no órgão tinham 

falado que não havia nenhuma documentação para a implantação do curso. Retomando 

a fala o Vereador Elionae Almeida, afiançou que era somente uma opinião pessoal, mas 

que deveria haver o encaminhamento Judicial contra a UFRA, para que os cursos 

fossem averbados no Município. Reforçou o convite aos estudantes para a implantação 

da casa do estudante, porque muitos jovens iriam precisar desse espaço, principalmente 

após o resultado do ENEM. Reiterou o pedido através de oficio ao Secretário de 

Administração, concernente a ficha funcional de todos os Secretários Municipais e a 

copia das GPS funcional e patronal referente ao ano de dois mil e dezenove. Teceu 

comentários no que tange a Emenda parlamentar oriunda do gabinete do ex-Deputado 

federal José Geraldo no valor de duzentos mil reais destinada a Saúde do Município de 

Colares, já estava liberada e depositada nas contas da Prefeitura no dia trinta de 

dezembro de dois mil e dezenove. Sugerindo que usassem esse valor para instalarem o 

aparelho de raio X na UBS do Centro, porque o mesmo já havia completado aniversario 

e nada tinha sido colocado em pratica, por conta do custo que era muito alto. Portanto a 

Saúde recebia muitas Emendas e os recursos deveriam ser aplicados de maneira 

responsável. Pediu ao Presidente da Casa através de oficio as copias das guias de 

pagamento das GPS dos Legislativos Patronal e Funcional referente ao ano de dois mil 

e dezenove. O Vereador Renato Junior Pediu permissão para sair do recinto por motivos 

particulares. O que foi aceito pela Presidenta em exercício. Por questão de ordem o 

Vereador VALMIN TRINDADE, deu boas vindas aos seus pares, Assessores Jurídica e 

Contábil e Funcionários. Esperando-o que esse período fosse bastante proveitoso, 

porque seria o ano do julgamento. Portanto, rogava aos seus pares que fizessem o 

básico do legislativo para serem contemplado com positividades. Repassados os 

trabalhos para a segunda parte da ordem do dia, o Vereador Wladimir Conceição, 



agradeceu a Secretária de Ação Social pelo atendimento á uma família na parte 

documental. Pediu que fosse feito um documento á gerencia do Banpará, Agencia de 

Santo Antônio do Tauá, para que seja instalado um caixa eletrônico Saque/pague neste 

Município de Colares. Parabenizou a Sra. Eleny Corrêa – nora deste Edil pela 

passagem de seu aniversario.                               Esgotada a hora Regimental a 

Presidenta em exercício 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 17 de janeiro de 2020. 


