
 

ATA DA CENTÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, 

REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 24 DE 

JANEIRO DE 2020. 

 

 

Aos vinte e quatro 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: MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS 

SANTOS-PSB NILMAR GAMA MIRANDA-PR; RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO-PP; VALMIN CORRÊA DA TRINDADE-PP e WLADIMIR 

CONCEIÇÃO COSTA-MDB. Ausente o Vereador RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA-PSDB, que justificou sua ausência. 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: Sessão Solene de Abertura e Centésima Sétima Ordinária 

da Câmara Municipal de Colares. Leu-se os expedientes:  OF N° 002/2020- Associação 

Artística Cultural “Nova Harmonia”, OF N° 004/2020, Curso Preparatório para 

Carreiras Militares; OF N° 007/2020, Presidenta do Conselho Municipal de Saúde  e 

OF N° 39/2020, Secretaria  Municipal de Administração. Na hora do Grande 

Expediente, assomando a tribuna da Casa o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, 

pediu um minuto de silencio em memoria da vida daquele que em vida se chamou 

Reginaldo Furtado. Afiançou ter sido muito triste o ocorrido, mas que se entristecia 

ainda mais com certas pessoas que atribuíam a culpa na gestão, até porque os gestores 

não eram responsáveis por nenhum homicídio. Pois eram sabedores que os Edis 

estavam sendo incansáveis no que tange a Segurança Pública Municipal. Portanto 

competia ao estado e essas cobranças seriam feitas a quem de direito, porque inúmeros 

homicídios já haviam ocorrido no Município e não deram nenhuma resposta ao Povo, 

Portanto esses que estavam apedrejando as autoridades Municipais, eram 

desinformados, porque existia o um oito um para denuncias, pois no hoje a vitima havia 

sido esse rapaz, porque se fosse com outros talvez não houvesse tanto empenho, dando 

como exemplo o ocorrido com a irmã adotiva do Delegado Eder mauro. No entanto 

todas estavam vendo o empenho dos policiais, mas com o pouco contigente ficava 

inviável fazer um bom trabalho nas vinte e três Comunidades, porque nem as motos 

estavam vendo mais neste Município. E como não bastasse, desde o dia do crime não 

tinha mais visto a presença do Delegado na ilha, sem deixar de falar, que ainda não 

tinha visto sua atuação. Assim como a Promotoria que continuava de recesso, 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ______ de ______________ de 2020. 

 

___________________________________ 

Presidente  



observando que Colares estava indo de mau há pior, pois Defensoria Pública era 

somente em Belém. Situação essa complicada para as pessoas de baixa renda que 

necessitam ser assistida na parte documental. solicitou através de oficio ao Sr. Pedro 

Paulo Moraes-Proprietário da Empresa CONAM, que pudesse estar instalando câmeras 

de segurança na balsa com o intuito de monitorar as travessias dos carros no sentido  

ilha/continente e continente/ilha. E o Prefeito, que também tivesse o mesmo proposito de 

instalar câmeras nas praças, orla e lixão, porque se já estivesse a muitas situações já 

haviam sido solucionados. Até porque a sociedade Colarense estava se perguntando se 

seria mais um crime impune? Oficializasse também o Secretário de Segurança Pública 

com documento assinado por todos os Vereadores, para que o estivesse marcando uma 

audiência com os representantes do Município para que fosse esclarecido e discutido 

alguns pontos negativos concernente a Segurança Pública Municipal. Falando ainda 

que fosse fiscalizado e monitorado os barquinhos (balsinha) que fazem a travessia nos 

rios deste Município, haja vista que comenta-se que na Comunidade de Aracê tem a 

existência de uma que já atravessava carro de pequeno porte. Assegurou que seria até 

vergonhoso chamarem o Secretário de Saúde neste Poder, porque as duas vezes que 

comparecerem na Casa as sessões não haviam dado quórum. No entanto estava sendo 

muito vergonhoso o ocorrido com a situação da ambulância que havia atropelado uma 

moça na Capital do Estado, pelo motorista Max Rangel. Quis saber o porque da 

Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde não ter dado nenhum apoio? Pois o marido 

da vitima ao descobrir através de terceiros o numero do telefone deste parlamentar, 

ligou e fez uma explanação de todas as dificuldades e por questão humanitária este Edil 

iria ajuda-lo.  Alertando há todos que viria bomba pela frente, porque tinha sido 

revoltante o ocorrido com essa Cidadã. Destacou que o Prefeito e Secretário de 

Infraestrutura não estavam fazendo nada, porque o citado Secretário trafegava todos os 

dias pelos ramais e não percebia que estavam  intrafegáveis e com sua incapacidade de 

fazer alguma coisa os Parlamentares eram cobrados diariamente, porque nunca 

estiveram péssimos, como estavam agora. Também como os bairros que estavam no 

esquecimento, pois o Jangolândia estava no fundo; Maranhense só lama e bacuri, há 

um tempo atrás fecharam a rua que impede a entrada do carro do lixo. Perguntando 

onde estava a Diretora de tributos, que para cobrar era uma rata, mas para agir não 

fazia nada. Dessa feita, quando o Prefeito era cobrado, seria tão somente porque tinha 

uma péssima equipe de trabalho. Associou-se ao seu par Elionae Almeida, perguntou 

onde estava aplicado o ICMS verde? Porque já havia saído mais de um  milhão de reais 

e na Secretaria de Meio Ambiente só havia só havia a Secretária e o funcionário Sr. 

Eranildo Almeida. Portanto o Meio ambiente era somente no papel por consequência de 

uma administração que só fazia acordos políticos e não colocava pessoas capacitadas 

para trabalharem. Argumentando que estavam no ano eleitoral e que o Povo soubesse 

julgar para escolher seus governantes e não colocarem na Câmara apenas vaquinhas de 

presépio ou conchaves políticos, porque a base governista não fazia porque não queria. 

Dessa feita, apoiava o povo quando falava que os Vereadores não faziam nada, pois a 

base poderia muito bem pedir os maquinários para fazerem algum serviço em prol do 

Povo e que cobrassem ações, mas não faziam porque muitas das vezes eram impedidas 

de fazer alguma coisa. Falando-lhe que cobrassem, porque o Prefeita precisava mais 

deles, do que os Vereadores dele. Pediu licença para se retirar da Sessão por motivos 

particulares. Por questão de ordem o Vereador ELIONAE ALMEIDA, falou que 



concernente ao ICMS verde e Merenda Escolar, já havia enviado para a Jurídica da 

Casa entrar com Denuncia no Ministério Público. Até porque a Secretaria de meio 

ambiente não tinha conhecimento desse recurso e a Prefeitura e Secretário de Finanças 

não davam nenhuma resposta neste particular. Pois não tinha nada na área ambiental. 

Também por questão de ordem a Vereadora KÁTIA REGINA, discordou do seu par 

quando disse que o Povo acrescentava que uma minoria não faziam nada, até porque ao 

buscarem Emendas ou outros apoios ao Município, pegavam chá de banco nos 

gabinetes dos Deputados Federais e Estaduais. Da tribuna da Casa o Vereador 

MARCOS JORGE, disse que tinha a plena certeza que cada Vereador se empenhava em 

ajudar o Município. Comungou com a indignação do Vereador Wladimir Conceição, 

com a relação a covardia brutal que tinham feito com essa pessoa do bem. Pois o 

episodio havia lhe causado surpresa, esperando um breve desfecho, até porque outros 

casos já haviam acontecido e não tinham tido nenhuma resposta para a elucidação dos 

casos. Lamentou o ocorrido, externando seus mais sinceros sentimentos a família 

enlutada do Sr. Reginaldo Furtado. Rogando de fato que tudo fosse esclarecido, porque 

era muito doloroso a forma como a vida desse Cidadão havia sido tirada e que todos os 

órgãos se empenhassem e dessem uma resposta ao povo que clamava  pelo 

esclarecimento. Pediu que fosse reiterado o oficio ao cartório com o pedido deste 

Legislador. Desejou um abençoado final de semana á todos. Assomando a tribuna da 

Casa o Vereador NILMAR GAMA, afiançou que se fossem levar ao mérito o Povo tinha 

razão quando falava que Vereador não trabalhava, pois dez minutos para líder de 

bancada e cinco minutos para os demais era muito pouco. Portanto vários anos, pois as 

pessoas davam, mas não recebiam o mérito. Tão somente por consequência do que já 

fez, porque os que fizeram dormem de cabeça tranquila.  Até porque o politico 

tradicional usa da sua caminhada para aparecer. Destacando que alguns Legisladores 

prometem em campanha empregos e varias obras, mas esquecem que o papel do 

vereador era fiscalizar e Legislar. Comentou que na Localidade de Ariri estava com o 

mato muito alto. Perguntando se não dava para os Vereadores da base cobrarem pelo 

menos a limpeza da citada Comunidade não ficarem somente pedindo empregos para os 

seus parentes. Falou novamente que o Município precisava de uma merenda Escolar de 

qualidade. Perguntando porque o açaí vinha da Cidade de Anajás? Até porque era de 

péssima qualidade. Dessa feita, pediu ao Presidente da Casa que enviasse oficio ao 

Prefeito Municipal que enviasse ao gabinete deste parlamentar, copias dos contratos dos 

ônibus Escolares. Quis saber qual incentivo que o aluno tinha para ir a Escola? Porque 

a merenda Escolar era péssima e os transportes escolares, totalmente sucateados. 

Enquanto isso o genro do Prefeito somente estava aumentando seus patrimônios, por 

ser o maior investidor deste Município. Ao concluir sua fala, assegurou que realmente 

tinha sido uma imprudência o acidente com a ambulância deste Município e a pessoa 

acidentada não irá ter ao menos o direito DEPEVAT, por conta da falta de 

documentação correta do veículo. Da tribuna da Casa o Vereador RENATO JÚNIOR; 

teceu comentários concernente ao episódio lamentável ocorrido com o Sr. Reginaldo 

Furtado, mais conhecido como Pixita Concordando com o Edil WLADIMIR 

CONCEIÇÃO para que fosse tomada providências neste particular junto ao Secretário 

de Segurança Pública. Falando ao Vereador Nilmar  Gama que no Ariri não tinha 

somente dois, porque os nove parlamentares eram representantes de todo Município e 

como tal, qualquer um poderia tomar alguma providência perante ao Gestor Municipal. 



Até porque tinha sido um fato muito lamentável o ocorrido com o cemitério da 

localidade de Ariri. Disse ainda que quem o dera ter o poder de ser agraciado com uma 

grande Emenda Parlamentar, mas que infelizmente era somente um Deputado Federal 

ou Estadual. Porém teriam que se conformar com o apoio do Gestor Municipal, para 

que ajudasse esse Edil em suas obras. Por questão de ordem o Vereador NILMAR 

GAMA, concordou com o legislador RENATO JUNIOR quando falou há respeito do 

poder de terem uma Emenda Parlamentar. Mas que havia falado somente da limpeza do 

Cemitério da localidade de ariri, que seria tão somente a culpa da Prefeitura e 

Secretário de Infraestrutura, Assomando a Tribuna da Casa o Vereador VALMIN 

TRINDADE, asseverou dizendo que a denúncia feita pela casa no que tange aos 

Transportes de Passageiros deste Município. Garantindo que a Empresa Expresso 

Colares, estava adulterando o direito do cidadão Colarense, pois além de tirar o direito 

da gratuidade aos passageiros com mais de sessenta e cinco anos, direito este de todas. 

Pois com intuito de prejudicar a empresa Monte Hebron, colocava uma van pequena, 

que ao chegar em Sta Izabel simulava estar no prego para passarem para outra que saia 

de Belém às seis e trinta, comprovando o que estava falando, porque estava presente no 

episódio, sendo um desrespeito ao povo Colarense, porque não marcavam prioridade, 

que era somente com o Sr. Maurício. Falou ainda que este Legislador tinha condições 

de pagar pela passagem, mas como ficava a situação dos doentes e humildes? Estando 

na hora de providências cabíveis para o fato. Em aparte o Vereador RENATO JUNIOR; 

informou aos presentes que já estava sendo agendada uma reunião com o Diretor da 

Arcon para resolverem esses assuntos, e que esperava o comparecimento de todos. 

Retomando a fala, o Vereador VALMIR TRINDADE criticou o presidente da casa, pois 

o político deveria estar preparado para as críticas, falando-lhe não era de ficar falando 

por trás, até porque eram coisas fáceis de serem resolvidas, pois o ventilador era sempre 

posicionado pra sua pessoa, não acreditando que não teria duzentos reais na Câmara 

para pagar o concerto da central de ar. Porém que não tomasse como crítica pessoal. 

Pediu o envio de Ofício ao Gestor Municipal, para que mandasse executar o pacote de 

ações na localidade de Fazenda, antecedendo o período do carnaval. Direcionou a fala 

ao seu NILMAR GAMA, falando-lhe que o trabalho do Prefeito era um e  do  Vereador 

era outro e que todos eram sabedores de suas tarefas. Até porque ninguém poderia 

forçar o gestor há nada porque ele somente fazia quando dava pra fazer, porque assim 

ocorreu com todos os que já haviam passado como Gestores do Município. Portanto 

ainda queria ver o Vereador acima mencionado como Prefeito deste Município, que por 

sua ideologia iria ficar na história do povo ou iria quebrar a cara no primeiro momento. 

Pois o Prefeito Camarão não faz por que não queria, mas sim porque não podia. 

Portanto ele já tinha feito muitas coisas e somente não via, quem não queria, pois o 

povo mesmo falava isso. O Presidente da Casa, falou ao seu par que não era ausente, 

mas que o aparelho da central de ar já tinha sido concertado e não tinha mais jeito. 

Dessa feita já havia pedido ao Prefeito a doação de duas centrais de ar, porque a 

Câmara não tinha como compra-lo. O Vereador NILMAR GAMA, falou não ter 

conseguido entender o que o Vereador VALMIR TRINDADE queria falar, porque uma 

simples limpeza não era de responsabilidade do Prefeito e equivocadamente pedia 

pacotes de ações. Querendo os dados, que não fez porque não quis, pedindo-lhe as 

cópias desse financeiro. Passado os trabalhos para a primeira parte da Ordem do Dia, 

assomando a Tribuna da Casa o Vereador ELIONAI ALMEIDA, falou que o Prefeito 



não fazia porque estava gastando muito com os marajás na Prefeitura, prova do que 

estava falando, iria trazer cópias comprovando o nome dos Marajás que estavam 

recebendo sem trabalharem sendo a maioria no gabinete do Prefeito. Afiançando que 

seria inadmissível ele não poder roçar a frente do cemitério da localidade de Ariri. Até 

porque o Sr. Gerson Ferreira (Panque) é assessor da PMC e não presta serviço, isso sim 

é marajá e grande pau mandado, porque veio na Câmara e fez uma grande palhaçada, 

sem deixar de falar da grande quantidade de Marajás. Destacou a repercussão da 

Secretaria de Saúde em rede mundial, principalmente no Estado do Pará, referente ao 

acidente com a ambulância, porque a pessoa acidentada teve várias escoriações e 

fratura na bacia e a Secretaria em apreço não deu nenhuma assistência, o que tinha 

sido muito feio para o Município de Colares porém, não o mais lhe surpreendia, pois 

não respondiam seus ofícios, principalmente referente ao Meio Ambiente concernente 

aos recursos do ICMS  Verde que não era sabedor onde estava sendo aplicado Solicitou 

o envio de ofício ao Secretário Municipal de Saúde, para que respondesse há este 

Legislador com provas quais providências haviam sido tomadas com relação ao acidente 

e que também lhe enviasse cópias dos documentos e qualificações do motorista causador 

do acidente envolvendo a ambulância. Garantiu que a Saúde Municipal recebia muitos 

recursos e emendas, e porque ainda não haviam mandado instalar o  aparelho do RX 

que era de suma importância e de grande necessidade para o Município e não de 

marajás. Afiançou dizendo que no ano de dois mil e dezoito esteve juntamente com o 

engenheiro Cezar no bairro do Maranhense e no momento ele havia falado como era 

pra ser feito o serviço que iria amenizar a situação.. no entanto nada fizeram e os 

moradores agora estavam sofrendo na lama. Porque mais uma vez o prefeito tinha 

mentido para o povo. Assim como a situação da feira do Agricultor, que depois de 

pintada por algumas pessoas, foram chamadas para uma reunião na promessa que já 

iria voltar há funcionar em três meses, o que não ocorreu porque já iria fazer um ano e 

o local somente estava servindo para usuário de drogas. Porque tudo tinha sido 

mentiras e enganações. Portanto não daria para defender uma administração que 

mentia. Até porque dois mil e dezenove tinha sido o ano que a Prefeitura mais havia 

recebido recursos e como não bastasse até o momento não tinham respondido onde está 

sendo aplicado o recurso do ICMS Verde no valor de oitocentos e trinta mil, oitocentos e 

sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos. Assim como o duzentos mil reais para a 

Saúde. Afiançando que a Secretária de Meio Ambiente não tinha autonomia para nada, 

sendo muito lamentável todas essas situações. Até porque o papel do Vereador era 

fiscalizar e irem para Câmara analisar projetos. Pois este Edil não era Vereador turista 

que só aparecia na Câmara ás sextas-feiras. Portanto quem não estivesse preparado 

para receber críticas, estaria no lugar errado. Da tribuna da Casa a Vereadora KÁTIA 

REGINA, destacou que já estava no seu segundo mandato e sendo assim, era porque 

tinha reconhecimento. Portanto se somente permanecia na Casa quem era predestinado 

por Deus. Pois os nove Vereadores eram representantes de todo Município e que se na 

Localidade de Ariri tinha sidos eleitos esta Legisladora e o Edil Edson Rebelo era 

porque tinha votos. Porem era dever e obrigação e graças ás lutas que esta Parlamentar 

trabalhava em prol as Comunidades. Dando exemplo a ponte de Ariri que em dois mil e 

dezessete não tinha sido concluída, mas o Prefeito Camarão juntamente com a 

Comunidade conclui à bem de todos e também trocou a tubulação que já persistia por 

muitos anos e resolvem a problemática. Assim como os demais serviços que era feito 



através do Prefeito com o apoio desta Vereadora. Destacando que o muro de cemitério 

tinha sido construído através do Vereador Edson Rebelo. Sendo sabedora que muito 

ainda havia o que ser feito na Comunidade de Ariri que muitos dizem serem defensores, 

até porque os que mais falavam, era os que menos faziam nada. Esperando de fato que 

estivesse os apoios para existirem os retornos e muitas lutas para as melhorias. Falou 

ainda que mesmo no período do inverno continuavam fazendo serviços paliativos, pois a 

próxima luta seria a construção da rampa do porto da Comunidade acima citada e o 

mercado. Demostrou sua preocupação com relação aos crimes que estavam ocorrendo. 

Sugerindo que fosse feito uma audiência publica para que houvesse resultados positivos 

e darem uma resposta ao Povo. Até porque todos estavam vulneráveis. Associando-se a 

fala do Edil, Wladimir Conceição para que fosse instaladas câmeras nos pontos 

estratégicos e no porto da balsa. Falou ainda que não iria admitir falta de respeito, por 

pessoas que somente queriam denegrir a imagem com criticas pesadas contra o 

Legislativo. Sugeriu que deveriam irem perante aos Deputados em busca de emendas, 

porque todas as Comunidades tinham suas necessidades  e a foça poderia trazer 

melhorias para o Município, porque as melhorias iria melhorar as condições. Até 

porque todas as vezes que iria na presença do Prefeito lhe demostrava indignação pela 

falta de conclusão dos trabalhos. Porque se houver melhorias nas condições de vida. Ao 

concluir sugeriu aos seus pares que reforçassem os trabalhos nas Comunidades, porque 

como Parlamentar iria sempre defender os comentários negativos de pessoas que não 

contribuíam em nada para o desenvolvimento do Município. Assomando a tribuna da 

Casa o Vereador Presidente EDSON REBELO, demostrou tristeza pala morte bárbara 

que vitimou o Sr. Reginaldo Furtado. Sugerindo que os parlamentares fossem até a 

Delegacia pedir providencias para solucionarem esse triste episódio, que causou revolta 

no povo, pois o mesmo era uma pessoa do bem. Portanto providencias deveriam ser 

tomadas para que o Município não evoluísse para a violência, porque o fatídico tinha 

sido muito grave e triste para uma Cidade pacata e tudo isso se tornava desgastante. 

Falou ainda que iria tomar providencias contra o Cidadão Valdinez Monteiro, por ter 

distratado de vagabundos todos os Parlamentares nas redes sociais. Disse ainda que 

sempre foi pertinente o seu pedido de limpeza dos cemitérios e que fosse contratado um 

zelador para um. Até porque nenhum Vereador era vagabundo. Sugeriu a dona Lilian 

Beckman que viesse na Câmara presenciar o trabalho dos Parlamentares. Até porque 

este Edil mandou construir o muro e passarela do cemitério da Localidade de Ariri, 

assim como a limpeza do trapiche, que também já havia presenciado os filhos da 

Vereadora Kátia Regina participando da limpeza do cemitério. Destacando que se os 

trabalhos não eram feitos no seu todo, era porque os Parlamentares não podiam fazer 

mais. Mas que iria sim continuar trabalhando em prol as Comunidades. Pediu o envio 

de oficio ao Prefeito Municipal, para que tomasse providencias concernente a 

construção da rampa e reforma do mercado da Localidade de Ariri. Afiançou que dois 

mil e vinte seria um ano de eleição e cada um defenderia sua candidatura, porque as 

ofensas seriam desgastantes. Demonstrou satisfação pela paz que havia voltado a reinar 

no Legislativo, porque o Povo sabia quem era quem. Portanto que se respeitassem uns 

aos outros. Repassados os trabalhos para a segunda parte da ordem do dia, foi lido, 

discutido, votado e aprovado o Requerimento N° 001/2020 de autoria do Vereador 

Valmin Trindade requerimento do Gestor Municipal que fosse feito o aterramento e a 

cabeceira da ponte com o elevado e a cabeceira da ponte com o elevado e escadarias em 



concreto para o embarque e desembarque, assim como a iluminação da mesma, porto 

da castanheira, na Localidade de Fazenda. O Vereador NILMAR GAMA, sugeriu a 

Parlamentar Kátia Regina, estivesse interferindo para fazerem o remanejamento do seu 

filho que recebe como assessor de gabinete para zelador do cemitério. 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 24 de janeiro de 2020. 


