
 

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, 

REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 07 DE 

FEVEREIRO DE 2020. 

 

 

Aos sete dias do mês de fevereiro 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; 

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 Marcos, capítulo 06 versículo de 14 à 29. Foi lida, discutida, 

votada e aprovada a Ata da Centésima oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Colares. Leu-se os expedientes:  OF N° 001/2020- COMISSÃO DA ACADEMIA 

ATLETAS DE CRISTO, OF N° 001/2020, GRUPO DE JOVENS; OF N° 005/2020, 

PRESIDENTE DO CENTRO COMUNITÁRIO DE MOCAJATUBA  e DECLARAÇÃO 

DE COMPARECIMENTO DO VEREADOR RÔMULO ROBSON . Solicitando espaço 

da tribuna livre a Sra. Antônia Iraneida Roldão, como representante do Grupo de 

Jovens, dirigiu-se a Tribuna para falar sobre o Projeto “REJUBAPA”. Da Tribuna da 

Casa a Sra. Iraneida Roldão, que teceu comentários há respeito do Projeto REJUBAPA, 

falou que os Vereadores são representantes de todo o Município, mas que foi lamentável 

ouvir de um Vereador que não ia ajudar o Grupo de jovens, porque a família não havia 

votado pra ele. E falou também que esse Projeto não é em prol de si, e sim de uma 

juventude inteira, porque em sua opinião ainda não viu um Projeto voltado para os 

jovens, e já o projeto REJUBAPA é um Projeto muito bom e rejuvenescedor, e somente 

por isso está pedindo o apoio de todos os Parlamentares para levar esse projeto à frente. 

E que nesse período carnavalesco os jovens possam estar em retiro espiritual nas igrejas 

celebrando esse período, e por isso pede um apoio financeiro para que seja elaborado 

esse Projeto. Também da Tribuna o pastor Lucivaldo Ferreira, afiançou que esse é um 

Projeto de retiro espiritual, que no período de carnaval enquanto os foliões estão em 

folia o Projeto REJUBAPA tira os jovens dos perigos carnavalescos, das drogas 

principalmente, e em oração e louvor espiritual. Agradeceu e pediu também ajuda dos 

Parlamentares á respeito deste Projeto. Os Parlamentares Wladimir Conceição, Rômulo 

Robson, Elionae Almeida e Presidente Edson Rebelo, agradeceram e parabenizaram os 

autores do Projeto REJUBAPA, e deram seu total apoio. Assomando á Tribuna da Casa 
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Em: ______ de ______________ de 2020. 

 

___________________________________ 

Presidente  



o Sr. Wagner Silva, falou do Esporte Jiu Jitsu em Colares que está muito bem, 

representada, que é muito difícil, mas que foi conseguido o 1° lugar no campeonato  

Paraense de Jiu Jitsu. E por isso á academia recebeu um convite para participar do 

torneio em São Paulo, e faz um pedido aos Parlamentares para que apoiassem 

financeiramente o seu trajeto para São Paulo, representando o nosso Município, pois o 

custeio varia até 15 mil reais. Falou ao Presidente que espera a contribuição desta casa 

de Leis, e que teve muita ajuda até hoje de todos os Parlamentares, e que no dia 08 de 

março haverá um bingo para arrecadação de mais dinheiro, pois vai ser preciso 

bastante para o custeio de passagens para os envolvidos nessa viagem. Os Vereadores 

Edson Rebelo e Rômulo Robson, deram seu apoio novamente ao Esporte Jiu Jitsu no  

Município  e convidaram toda a população Colarense, para dar seu apoio porque essa é 

uma oportunidade muito grande para o Município. Na HORA DO GRANDE 

EXPEDIENTE, da tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, deu seu total 

apoio a academia de Jiu Jitsu e falou que é uma atividade muito boa para disciplinar os 

jovens, adultos e crianças, e que dá oportunidade de praticar exercícios físicos. E que 

protocolou um Projeto nessa Casa de Leis para tirar os jovens da ociosidade do mundo 

das drogas. Falou também do seu Projeto “Redação Nota Mil” que trás o 

desenvolvimento do aluno para a leitura e a escrita, e que é uma oportunidade para a 

aprovação em uma Universidade, mas que fica muito triste porque achou pouco o 

Número de aprovados no vestibular este ano, apesar de alguns terem conseguido, esse 

Edil queria mais aprovados, para terem maior oportunidades na vida. Comentou á 

respeito dos Projetos do Executivo, que foi iniciado a reforma da Escola do Cumiín, 

Mocajatuba e Itabocal, que essas Escolas receberão uma reforma para melhorar a 

qualidade de Ensino para os alunos. Falou também que está sendo construído uma 

rampa na Localidade de Cacau e em parceria também com a Comunidade de Jenipauba 

da Laura, para á construção de uma arena, e na Comunidade de Piquiatuba já está 

sendo construído uma praça e que brevemente será inaugurada e que também terá 

acesso direto a internet. Da tribuna da Casa o Vereador NILMAR GAMA,  Falou da 

questão de transparência, que em uns quinze dias atrás falou com o Diretor da Rádio 

Web pedindo qual seria a possibilidade do programa da Câmara pudesse ser transmitido 

via live, e até agora não foi respondido, e que o Presidente da Casa dei um jeito de 

verificar essa situação. Dirigiu-se ao Líder de Governo, dizendo-lhe que teve o prazer de 

ver o orçamento ás ações da Prefeitura de Colares, para 2020, que vai pedir aa atas na 

qual o Líder de Governo promete várias coisas e como que esse Edil fala de uma 

qualidade de ensino, se as crianças que estão no pré escolar, não tem nenhum incentivo, 

porque a merenda escolar que é servida nas Escolas não pode ser considerada uma 

merenda de qualidade, que é proibido ter suco com bolacha como merenda escolar e é 

mais que servido nas escolas deste Município. Falou que não é uma estrutura que causa 

problemas e sim uma qualidade de ensino e alimentação escolar, que é muito fácil 

colocar um Wifi, mas e qualidade de ensino básico?. Falou que a atual gestão trata esse 

Edil como um Vereador que não faz nada. Mas qual a teoria do Vereador que cobra 

legisla e fiscaliza, e o Vereador que faz tudo é aquele que bate foto parabenizando o 

Prefeito?. Falou que o grupinho reúne os contratados para atacarem os Vereadores nas 

redes sociais, que o desespero é derrota antecipada. Comentou do acontecido com a 

ambulância, que até hoje ninguém foi lá verificar como ela est, e quem vai responder 

criminalmente é o motorista, e é quem vai sofrer as consequências. E que em alguns 



meses atrás esteve na Comunidade de Fazenda e foi constatado a Medicação e a 

pintura, mas não foi constatado obra nenhuma. Falou que a Prefeitura achou melhor 

pegar o dinheiro e não fazer nada. Assomando a tribuna da Casa O Vereador RENATO 

JUNIOR, Parabenizou o Vereador Rômulo Robson pelo Projeto de sua autoria “Aluno 

Nota Mil”, falou que encaminhou um oficio para a UFPA, pedindo o curso “Forma 

Pará”, para este Município, pois seria muito bom e abriria muitas oportunidades de 

estudos para os jovens, e que é muito importante uma capacitação, pois iria beneficiar 

não só os jovens, mais adultos do Município que precisam de oportunidades de 

melhorias de estudo. Falou também que é muito gratificante quando um Requerimento 

é atendido porque a gestão atendeu e está sendo feito a reforma da Escola de Itabocal, e 

parabenizou e agradeceu á gestão pelo feito, que a gestão está fazendo um trabalho de 

qualidade para o nosso Município. E que também está chegando uma Emenda para a 

área da Saúde e parabenizou os Vereadores que vão atrás de Emenda para o nosso 

Município. Da tribuna da Casa O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, Pediu que 

fosse enviado uma nota de repudio a Conselheira Márcia Leal, pela sua falta de ética 

como conselheira tutelar, que esse edil já procurou o Conselho e que qualquer 

Parlamentar pode sim procurar saber como andam as coisas no Município. E que essa 

Conselheira foi na casa da pessoa e falou que o Vereador que falou, que esse Edil já foi 

Conselheiro Tutelar e mostrou como se trabalhava, e que não ficava na cadeira 

esquentando suas partes, porque o que falam por ai é que Conselheiros não fazem nada. 

Comentou que é vergonhoso colocarem lixos domésticos nas lixeiras das praças, que 

depois é Vereador e Prefeito que não prestam. Falou á respeito do Bairro do 

Jangolândia, que os moradores estão sofrendo com essa questão, que o Líder de 

Governo possa verificar já que existe um poço cavado pela metade e que seja acabado 

de ser feito. Disse também que os ramais estão horríveis, que nem parece que o 

Secretário de Obras é do Guajará e passa todo dia nesse ramal. Pediu ao Presidente que 

fosse enviado oficio ao Prefeito Municipal, para eu tomasse providencias concernente 

ao trapiche da Orla de Colares, pois o telhado está sendo devorado pelos cupíns, e que 

sejam colocado luminária nos postes, pois os que ali transitam estão sofrendo riscos de 

assaltos. Pediu também o envio de oficio a Presidenta da Colônia de Pescadores, para 

que faça um recadastramento de pescadores para saber quem é realmente daqui deste 

Município. Parabenizou á juventude dizendo-lhes que é essencial os jovens passarem no 

vestibular, inclusive a sobrinha do Vereador Renato Junior. Direcionou sua fala ao 

Líder de Governo que aquele trabalho de que foi feito na ponte de Juçarateua á Cacau, 

foi colocado madeira em cima da ponte velha e que já está caindo. Disse também que 

bom que estão sendo reformadas as Escolas do Município, porque as festas que são 

feitas, também são maiores do que uma pintura, que o Município precisa é de melhorias 

e que cada Edil faça jus ao seu lugar conquistado, e que o Povo Colarense é quem 

precisa de união e trabalho. Finalizou sua fala pedindo o envio de oficio ao Secretário 

de Cultura, para que pudesse estar enviando ao Gabinete deste parlamentar á 

Programação do Carnaval 2020, porque todo ano é respondido só nas vésperas de 

carnaval, porque soube que o Bloco do Secretário acima mencionado vai ter três dias na 

folia, que em seu entendimento não pode só ele ser beneficiado. Pediu também que fosse 

enviado oficio ao Delegado Municipal, para que informe se há algum resultado sobre o 

homicídio do Sr. Reginaldo (pichita) e que andamento está sendo feito. Repassados os 

trabalhos para a PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DIO DIA, da tribuna da Casa o 



Vereador ELIONAE ALMEIDA, Aproveitou a presença do Secretário de Administração 

e indagou se já foi ratificado seu oficio pedindo as  copias das GPSs funcional e 

patronal da Prefeitura, que até agora não foi respondido á esta Casa de leis, e  que envie 

também as fichas funcionais dos Secretários Municipais, porque foi pedido por vários 

Vereadores. Perguntou a Vereadora Kátia Regina pelo ICMS verde no valor de 800 mil 

reais, porque prometeram respostas inclusive o Líder de Governo e até agora não foi 

prestado conta. E se nada for respondido esse edil entrará no Ministério Publico e se 

não aparecer uma explicação, os envolvidos serão penalizados e quem tiver mandato 

será cobrado. Falou á respeito dos ramais deste Município, que foi contratado um 

funcionário para solucionar o problema dos ramais, mas que não passa de um puxa 

saco, porque os ramais estão uma precariedade. Perguntando pelos 600 mil reais que foi 

destinado á reforma dos ramais. Falou também á respeito da Escola Noêmia Maria no 

bairro Maranhense, que já vão começar as aulas e agora que vai ser feita uma pequena 

reforma, que em sua opinião todas as Escolas tem que ser olhada igualmente, porque 

nessa Escola também tem Professores e alunos também, e esse edil foi informado que os 

Professores dessa Escola acima mencionada, ainda nem sabiam de suas lotações. Disse 

também que gostaria de saber quando vai ser instalado o aparelho de Raio X, que esse 

aparelho já fez até aniversario, porque muitas pessoas precisam de um aparelho de raio 

X. Porque foi destinada uma emenda de 200 mil pra área da saúde, mas ninguém ver 

melhorias nenhuma, que não é de hoje a falta de médicos, e que o Povo tem que ir de 

madrugada pegar ficha para atendimento. Dirigiu sua fala ao Vereador Rômulo 

Robson, pedindo-lhe que na próxima sessão possa estar dando alguma resposta á 

respeito do funcionamento do aparelho de Raio X. Com a palavra a Vereadora KÁTIA 

REGINA, destacou suas preocupações com a rampa na Localidade de Ariri, porque vai 

ser feita uma reforma e o inverno está muito forte e as Ruas e ramais estão horríveis e 

intrafegáveis, principalmente a rua onde fica sua casa. Pediu ao Presidente que fosse 

enviado oficio ao Secretário de Infraestrutura, que pudesse estar mandando fazer um 

serviço de Iluminação Pública na Localidade de Ariri. Falou que algumas pessoas estão 

jogando lixos na estrada e que isso é uma grande falta de respeito, que quando achega 

nas proximidades da ponte de Ariri ninguém suporta o odor porque é insuportável. 

Pediu também o envio de oficio a Secretaria de Meio ambiente, para que possa fazer 

uma fiscalização na Localidade de Ariri, fiscalizando o que está acontecendo na estrada 

de Ariri. Comentou que é preocupante a situação do aparelho de Raio X, e que na 

próxima sexta-feira o Vereador Rômulo Robson irá trazer alguma resposta á respeito do 

aparelho de Raio X. E que a Secretária de Meio Ambiente vai vim neste Poder 

Legislativo prestar esclarecimentos concernente ao ICMS verde. Falou também que á 

Gestão se preocupa muito com os problemas do Município. comentou também que é 

muito gratificante o Projeto dos jovens, porque o caminho das drogas são muitos. Por 

questão de ordem o Vereador Nilmar Gama, pediu o envio de oficio ao Prefeito 

Municipal, para que mande cópias das Emendas Parlamentares dos anos de 2017, 2018 

e 2019, destinadas á este Município. Pediu também copias do Contrato Escolar e o nome 

da empresa que fornece o gás de cozinha para a Prefeitura de Colares. Por questão de 

ordem também o Vereador Valmin Trindade, quis saber á respeito de sua denuncia para 

á ARCON, perguntando se já estava pronta, porque já que ela é um órgão fiscalizador 

que esteja atenta. Da tribuna da Casa o Vereador Presidente EDSON REBELO, 

Comentou á respeito do Projeto de sua autoria, que trata da mão única da XV de 



novembro, pois está muito dificultoso o trafego de carros, e por isso pede o apoio de 

todos no feito desse Projeto e sua posterior aprovação,. Convidou a Vereadora Kátia 

Regina, para que fossem com a Presidenta da Associação de moradores da Comunidade 

de Ariri, para saber o porque de estar cortada a energia do abastecimento de água, para 

que á mesma desse uma explicação aos moradores porque quem são cobrados é os 

Vereadores. Assomou sua fala á da Vereadora Kátia á respeito da rampa da Localidade 

de Ariri, dizendo que até agora não tinha começado á ser feito. A Vereadora Kátia 

respondeu-lhe dizendo que na segunda-feira vai começar a ser feito. Retomando sua 

fala o Presidente pediu que fosse enviado um Requerimento Verbal ao Prefeito 

Municipal, para que contratasse em caráter de urgência um zelador para cada cemitério 

deste Município. falou que o carnaval está chegando e a violência tende á crescer, mas 

que esse edil pediu á Deputada Nilse Pinheiro, uma reunião com o Secretário de 

Segurança Publica, mas que por conta do homicídio que houve com o marido da 

Deputada, ficou pra semana que vem, e também pediu uma reunião com o Presidente do 

Banpará, para que seja instalado uma agencia no nosso Município. Repassados os 

trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA, foi lido e repassado para á 

Comissão de Justiça e Redação de Leis e Comissão de Educação o Projeto de Lei N° 

001 de 22 janeiro de 2020, que autoriza a criação no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação, o Curso Preparatório “Redação Nota 1000” para ingresso no ensino 

superior e dá outras providencias. E Projeto de Lei N° 002 de janeiro de 2020, que 

Dispõe sobre o Programa “Jiu Jitsu na Escolas” do Município de Colares. Foi lido, 

discutido, votado e aprovado por unanimidade o REQUERIMENTO de N° 001/2020, de 

autoria do Vereador Wladimir Conceição, que pede á Construção de um Centro 

Comunitário em um trecho compreendido entre os bairros Jangolândia e Maranhense. 

Foi lido, discutido, votado e aprovado com uma abstenção por parte do Vereador 

Elionae Almeida o requerimento de N° 001/2020, de autoria de Vereador Renato Junior 

do Nascimento, que pede que seja feito á Revitalização da Praça do antigo Terminal na 

Sede do Município.                                                                                                                                           

. Esgotada a hora Regimental o Presidente encerrou a presente sessão convocando o 

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 07 de fevereiro de 2020. 


