
 ATA DA DÉCIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, 

REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 15 DE 

MAIO DE 2020. 

 

  

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Colares, 

Estado do Pará, no prédio da Câmara Municipal de Colares, sito a rua Dr. Justo 

Chermont S/N, denominado Professor Raimundo Sebastião Aranha de Oliveira, Plenário 

“IMAR PALHETA”, reuniram-se em caráter extraordinário, os Membros do Poder 

Legislativo, ás nove horas, 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; RÔMULO ROBSON OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA-PSDB; e WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB. Ausente os 

Vereadores MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSB; RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO-PP e VALMIN CORRÊA DA TRINDADE-PP. Leu-se os expedientes: 

OF: N° 0112 – SEMAS/PMC, informando  a resposta da Convocatória; OF N° 072/2020 

–SEMED/PMC, informando a impossibilidade do comparecimento da Secretária 

Municipal de Educação neste Poder Legislativo; e OF N° 032/2020/GAB/PMC,  

ENCAMINHANDO A POSSIBILIDADE DE PASSE LIVRE AOS VEREADORES.   

Prosseguindo com os trabalhos o Presidente deu á conhecer aos seus pares o motivo da 

mesma. Na qual foi Convocado alguns Secretários e o Procurador Geral do Município 

para apresentar as ações que envolvem este Município de Colares, concernente o combate 

ao COVID-19. Com a palavra o Secretário Municipal de Saúde GERSON FELÍCIO DA 

SILVA FILHO, falou á respeito do que andaram falando que tinha saído Um milhão e 

trezentos mil reais para a Saúde, que esse fato nunca existiu. Que saiu sim apenas cem mil 

reais do PEMAC  dividido em duas parcelas, primeira :setenta mil reais e a segunda 

trinta mil reais e, que já foi gasto em março e abril e, que foi gasto muito mais que isso 

com recursos para tratamento, prevenção e Combate a PANDEMIA DO CORONA VÍRUS 

(COVID-19) e que infelizmente não dar para trazer os extratos bancários porque é 

colocado em mutante. Falou também que está tentando montar um posto de campanha no 

José Malcher. Explicou que conforme em sua Convocatória pedia cópias dos extratos 

bancários, que esse Secretário podia muito bem responder de forma oficial que na qual se 

respalda que o mesmo tem até final do ano para prestar conta e fazer um relatório na 

qual explica como foi usado esse recurso. E respondeu aos Parlamentares que vai prestar 

conta e relatar detalhadamente todas as suas ações em quanto Secretário de Saúde deste 

Município. O Procurador Geral do Município RÔMULO RODRIGUES BARBOSA, 

assomou sua fala ao Secretário Municipal de Saúde informando também á respeito do 

valor da verba e confirmou que este recurso está sendo investido expressamente ao 

combate e prevenção do CORONA VÍRUS (COVID-19). E tanto o Secretário de Saúde  

quanto o Procurador Geral do Município foram unanimes em informar que qualquer 

informação ou duvida que esse edis possam ter ou precisarem de alguma explicação, os 

mesmos se sentirão lisonjeados em prestar qualquer tipo de esclarecimento. Para constar 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em: ________ de __________ de 2020. 

 

___________________________________ 

Presidente  



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 15 de maio de 2020. 


