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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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: EDSON VIEIRA REBELO-PSB; 

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 Lucas capítulo, 

18, versículo de 54 á 59. O Vereador Wladimir Conceição, pediu um minuto de silêncio 

em homenagem á vida daquele que em vida se chamou Ronaldo Monteiro de Oliveira, 

mais conhecido como Baé. Foi colocada em discussão a Ata da nonagésima quarta 

sessão Ordinária, que há pedido do Vereador Rômulo Robson, foi retirada para vistas. 

O Vereador NILMAR GAMA, disse que antes não havia gravação da sessão e agora já 

existia o áudio. O Vereador Presidente, antes de conceder a retirada, quis saber como 

tinham encontrado o áudio da gravação da sessão?. O Edil ELIONAE ALMEIDA, 

esclareceu que em reunião com a Vereadora Kátia Regina, no momento o Vereador 

RENATO JUNIOR disse-lhes que tinha o áudio da sessão por ter gravado no seu 

telefone. Dessa feita em consenso elaboraram a ATA. O Presidente desculpou-se e 

concedeu vistas conforme solicitado pelo Parlamentar Rômulo Robson. A Vereadora 

KÁTIA REGINA, quis saber onde estava o Requerimento de sua autoria? E que 

justificou o motivo pelo qual havia retirado. O Presidente apresentou a justificativa da 

Assessora Jurídica da Casa para darem encaminhamento ao Ministério Público. O 

Vereador MARCOS JORGE, pediu-lhe que o mostrasse o contrato da Assessora 

Jurídica. O Edil NILMAR GAMA, como réplica falou ao seu par que agora eles 

queriam documentos e porque antes ao pedirem pra Comissão e Mesa era negado. A 

Vereadora KÁTIA REGINA, afiançou que queria ouvir explicações da Dra. Norma 

Timóteo Assessora Jurídica e porque da retirada do Requerimento. Obteve como 

resposta da Assessoria, que seria uma atribuição do Presidente acatar ou não, pelo 

principio da Assessoria,  que seria uma atribuição do presidente acatar ou não, pelo 

principio da asseguidade e visto estar retomando os trabalhos após três meses. A 

Vereadora, garantiu que tudo estava sendo gravado e segundo a advogada o Presidente 
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poderia retirar qualquer requerimento. O que foi retrucado pela assessora, porque não 

tinha falado essas palavras. Leu-se os expedientes: OF: N° 078/2019, Procurador Geral 

do Município, trazendo em anexo o Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 

REEO, referente ao 4° bimestre do ano de 2019, e Relatório de Gestão Fiscal – RGF, 

referente ao 2/ quadrimestre de 2019, e MANDADO DE SEGURANÇA, expedido pela 

Juíza de Direito Titular da Comarca de São Caetano de Odivelas e em substituição na 

Comarca de Vigia de Nazaré e termo de Colares, Meritíssima Aldinéia Maria Martins 

Barros. Na HORA DO GRANDE EXPEDIENTE, assomando a tribuna da Casa o 

Vereador MARCOS JORGE, afiançou ter sido muito bem lembrado o falecimento do 

Sr. Ronaldo Monteiro de Oliveira, funcionário Municipal, lotado na Secretaria de 

Infraestrutura , o qual desempenhava suas funções com muita competência. Rogando 

para Deus que lhe conduzisse por um bom caminho. Parabenizou o Deputado Jacks 

Neves – Vice Presidente do PSB, por ter articulado uma ação juntamente com o Gestor 

Municipal. Ação esta que se expande em todo o Estado do Pará. Pois o que para muitas 

pessoas fora apenas uma simples ação, mas para muitas de suma importância, porque 

nunca tinham visto uma ação nesse sentido. Destacando a Prevenção do câncer de 

mama que vem atacando de forma covarde muitas mulheres. Falando que sentia-se 

muito honrado juntamente com o Prefeito por ter uma ação dessa natureza de tão 

grande relevância ao Município. Falou ainda que esteve juntamente com o Prefeito na 

sala de audiências com o Presidente do Banpará, Sr. Brasilino assunção que tão logo 

marcou esse acontecimento. Até porque saíram da reunião felizes com a  promessa da 

Agencia ser construída em dois mil e vinte. Dessa feita a agenda não parou, porque 

ainda estiveram em audiência na SECTET, Secretário Manesque, Professora Dora, 

Nazaré Silva, Vereador Rômulo Robson e este Parlamentar, onde foram bem recebidos 

e no momento a Secretária Paula Oliveira e Prefeito Francisco Pedro, pediram para o 

Município a implantação de cursos superiores, através de plataforma Pará, Projeto de 

governo do Estado e obtiveram a certeza que em dois mil e vinte teriam dois ou três 

cursos no Município, porque ao ser indagado se havia o espaço, obteve a resposta que 

sim. Da tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, externou condolências a 

família enlutada do Sr. Ronaldo Monteiro Oliveira, perda memorável para o Povo 

Colarense. Agradeceu o Prefeito por ter feito o empiçarramento no bairro maranhense e 

ruas do bairro Currupiu. Em aparte o Vereador Marcos Jorge registrou a presença do 

secretário de Obras do Estado. O Presidente destacou a presença do Sr. Rui Cabral, 

parceiro do Município, agradecendo-o pela liberação da obra da orla, que teve seu 

inicio e tão breve teria o seu final. Na pessoa do governo Helder barbalho, o complexo 

abrangerá da amendoeira até a trans praiana. Projeto este do grande valência, e que 

tem todo apoio da Deputada Estadual Cilene Couto. Agradecendo ainda o recurso que 

viria ao Município para á conclusão da Escola Lucíola Brasil, na Localidade de 

Fazenda, obra esta da SEDUC em prol ao Município de Colares. Disse aos presentes 

que o Prefeito tão logo estaria mandando executar o serviço de Iluminação pública. 

Agradecendo-o também pela linda festa da entrega do posto de saúde da Comunidade 

da terra amarela, recurso próprio sendo investido para o desenvolvimento do Município. 

Assim como provavelmente seria instalado o transformador para a instalação do Raio 

X. assegurou que esteve conversando com a base para á construção de uma praça na 

Comunidade de Piquiatuba com internet e que brevemente seria instalada na 

Localidade de Fazenda. Agradeceu o apoio da Professora Dora, e Secretário Manesqui 



pela futura implantação do curso superior no Município, êxito este de grande relevância 

para todos aqueles que queriam cursar uma Universidade. Falou ainda já ter requerido 

verbas para á reforma das Escolas da terra amarela e Candeuba, até porque já tinha 

sido feito o levantamento para a modernização da mesma, igualmente feito na Escola de 

Juçarateua, Escola esta de grande porte. Ao concluir falou que acha que a obra da orla 

da praia seria um grande ganho ao Município. O Vereador Marcos Jorge pediu 

permissão para ausentar-se da Sessão. O que foi acatado pela Presidência da Casa. 

Assomando a tribuna da Casa o Vereador NILMAR GAMA, denunciou á decisão do 

procurador da Prefeitura Rômulo Barbosa, porque todos eram conhecedores da 

realidade financeira do Município e esse Cidadão estava impedindo de um aluno 

exercer uma matéria, até porque o aluno somente estava no local não só para um 

estágio, mas sim para cumprir uma matéria. Até porque o Procurador falava que 

poderia causar duvidas ao Tribunal do trabalho e Prefeitura Municipal de Colares. Mas 

que era tão logo somente uma matéria do estágio não remunerado e mesmo que fosse 

não deveria ser impedido de estudar que a priori estava sendo monitorado por um 

Professor de Educação Física. Considerando uma administração mesquinha e tutorial 

que não olha as dificuldades, porque somente quem tinha filhos estudando fora do 

Município era sabedor das dificuldades que tem de passar. Falando ainda que esse 

procurador não responde nenhum oficio de autoria deste Vereador, que já espera por 

dois anos explicações e até a presente data não criava vergonha na cara e mostrasse os 

documentos públicos, explicasse porque haviam retirado o portal de transparência do ar 

e onde estavam os defensores ferrenhos para explicarem o porque encontra-se como 

servidor indisponível. Pois estava existindo um rodízio que queria entender o porque de 

alguns Secretários Municipais terem recebidos seis mil reais se o teto máximo é até 

quatro mil quinhentos reais. Destacando que á Secretária de Educação recebeu três 

vezes esse valor, Secretário de Licitação duas vezes, Secretário de administração duas 

vezes, Secretária de Assistência duas vezes e outros uma vez. Portanto eram esses 

abonos eram coisas da mãe prefeitura. Dinheiro Publico jogado fora, porque eram 

Secretários que não faziam nada pois na administração passada era burrice, e na atual 

era o que? puxa saco?. Garantindo que os opositores apontavam o que era certo. Ao 

concluir falou que no dia quinze de fevereiro os Vereadores Wladimir Conceição, Edson 

Rebelo e este Edil fizeram o pedido para a instalação do Banpará neste Município, 

porque o PSDB havia passado vinte anos e não as trouxe. Assim como trouxeram a 

Delegacia, que na sua inauguração nem ao menos foram convidados, mas que não quer 

dizer nada, porque o que querem de fato era verem obras concluídas com qualidade 

para o desenvolvimento do Município. Da tribuna da Casa o Vereador RENATO 

JUNIOR, externou sua homenagem ao Sr. Ronaldo Oliveira, funcionário exemplar do 

Município, na qual merecia respeito. Registrando condolências a família enlutada. 

Parabenizou a Banda de Música “Nova “Harmonia” por ter conseguido o primeiro 

lugar na Cidade de São Francisco. Convidando a todos para neste sábado estarem todos 

na Cidade de Bujarú prestigiando mais um evento da banda Musical que concorrerá 

mais um premio, pedindo o apoio de todos neste particular. Felicitou-se também com a 

ATACOL por mais um ano de sua fundação. Solicitou que fosse enviado oficio á 

Secretaria Municipal de Educação para que pudesse estar viabilizando a recuperação 

da Escola Municipal de Itabocal. Afiançando que cada um dos Parlamentares deveriam 

fazer sua parte, olhando para o Município como forma de agradecimento por cada  voto 



recebido. Até porque este Edil já estava empenhando através da Deputada Estadual, 

Ana Cunha para trazer benefícios para o Município de Colares. Ao concluir falou que a 

obra da implantação estava fluindo, para que tão logo fosse instalado. Parabenizou á 

administração pelo feito. Emenda esta do Ex – Senador Flexa Ribeiro, assim como o 

asfalto na Cidade , garantindo que deveriam se empenhar também para a obra da UBS 

na Localidade de fazenda, pois este Legislador já estava fazendo sua parte, colocando 

sempre Deus há frente de seus Projetos. O Vereador VALMIN TRINDADE, da tribuna 

da Casa, pediu ao Presidente que havia retomado os trabalhos no legislativo após 

quatro meses afastado, que tivesse a postura de conduzir os trabalhos Legislativos com 

firmeza. Falando há todos que tinha dez minutos da fala e que não fosse interrompido, 

somente com sua permissão, porque tinha Vereador que não respeitava a fala do outro e 

quatro ao Povo presente na Plenária que se estivessem algo para falar, que pedissem o 

espaço da tribuna livre da Casa, pois teriam trinta minutos para se manifestar por ser 

um direito seu. Pediu ao Presidente da Casa copia da Liminar espedida pela Juíza, que 

com a ajuda do Jurídico iria estudar, ter conhecimento e entender. Solicitou que fosse 

enviado oficio ao Gestor Municipal para que ele desse resposta do Requerimento N° 

004/2017, o qual pedia a iluminação pública no perímetro da Escola Reny Silva as 

proximidades do balneário Rayane, fazendo um total de dez pontos. Até porque estavam 

as vésperas do Círio de Santa Luzia, Padroeira da Localidade de fazenda e esse era o 

percurso feito na trasladação até a Capela de Nossa Senhora dos Remédios na 

Comunidade de Jucaremãe e Círio até a igreja matriz. Assomando a tribuna da Casa o 

Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, parabenizou o Vereador Edson Rebelo por ter 

retomado seus trabalhos como Presidente do Legislativo Municipal, lugar este de onde 

nunca deveria ter saído, até porque a Justiça de Deus tardava mais nunca falhava. 

Afiançando que era uma discussão da Juíza através de Liminar e Ministério Público, 

nenhum Parlamentar poderia recorrer, mas se assim o fizessem que o Presidente 

mandasse efetuar a prisão. Falou aos presentes que teve conhecimento que uma 

instituição bancária havia comunicado que a administração Municipal não estava 

fazendo o repasse do consignado dos funcionários e o INSS, por um mês era repassado 

e o outro não. Requereu verbalmente o comparecimento do responsável pela área de 

Colares, comparecesse neste Poder, porque não estava sendo fácil cobrar através da 

Celpa Equatorial, uma taxa exorbitante de energia, cortavam quando estavam em 

atraso e a queda de energia constantemente, acabava prejudicando os eletrodomésticos 

dos usuários. Não sendo contra a taxa, mas que dessem suporte para o bom 

funcionamento, porque essa situação deveria de imediato ser resolvida. Requereu 

também, que a Secretária de Ação e Promoção Social, viesse neste Poder prestar 

esclarecimentos há respeito do Aluno Felipe Barata, porque o Procurador da Prefeitura 

havia expedido uma documentação com justificativas não condiscentes, retirando o 

aluno de um estágio não remunerado apenas para cumprir matéria. Falou ainda que a 

administração inaugurava um postinho médico (salinha pintada), pairando a 

indagação, se no local tinha médico, remédios e enfermeiras (os)?. Até porque iria ver 

as prestações de contas no TCM, porque infelizmente a Justiça era péssima. Disse ainda 

que esperava que acabassem com a briga de gato e rato, porque somente estava 

atrapalhando o desenvolvimento do Município. Pediu explicações da administração o 

porque haviam cortado o wi fi da praça Elzaman Bitencourt?, até porque este Edil tem 

internet em sua residência, mas a maioria dos alunos que ali acessavam não tinham. 



Portanto o Prefeito era de toda a ilha e não de um grupinho. Garantiu não estar 

satisfeito com o Secretário de obras do Estado, porque se fossem renovar o convênio, 

iria denunciar porque a obra da praia não tinha licença e que o Secretário se atesse as 

necessidades do Município, principalmente a ponte sobre o rio Guajará Mirim. Pediu 

que fosse enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que mandasse fazer o trabalho de 

recuperação das ruas  três de outubro e São Cristovão que encontra-se em péssimas 

condições. Principalmente a rua São Cristovão que o odor das valas estava caótico. Por 

questão de ordem o Vereador Rômulo Robson, como líder de governo na Casa, 

informou que com relação ao wi fi da praça citada a queda de energia havia danificado 

o roteador e concernente ao termo de gestão, a entidade é que iria fazer o termo de 

cooperação. O edil Nilmar Gama na sequencia sugeriu ao líder de governo fosse o 

ultimo á se manifestar. Passados os trabalhos para a PRIMEIRA PARTE DA ORDEM 

DO DIA, da tribuna da Casa o Vereador ELIONAE ALMEIDA, leu a Lei onze mil e 

setecentos e oitenta e oito, que rege o estágio para estudantes, tinha sido o Relator do 

Projeto da bolsa estágio e era conhecedor das dificuldades e problemas enfrentados 

para o aluno se locomover até outras Cidades, mesmo sendo sabedor que já existia a Lei 

da Casa do estudante. Portanto estava claro a intensão, porque quantos pareceres 

existiam a favor ou contra nos arquivos da PMC. No entanto o que estava ocorrendo 

caracterizava numa perseguição politica, por ser neto da Professora Maria Lucimar. O 

Jurídico procurador tinha feito uma maldade Pública e como Legislador não poderia 

aceitar que pessoas usassem o Poder para perseguir, pois porque deveria pedir pro 

aluno providencias documentais, era revoltante e desumano, porque acompanhava a 

luta dos alunos irem todos os dias e a Secretária de Assistência e  Robson fica sem fala 

de revolta para pratica do bem com os alunos. Porque no dia 09/09 e 15/10 foram 

enviados ofícios e somente no dia 21/09 o Procurador havia se manifestado, algo muito 

simples de se fazer. Até porque a Vereadora Kátia Regina, que tinha dois filhos 

estudando fora do Município, deveria esquecer a politica ajudar o aluno. Parabenizou 

as professoras Elaine Gonçalves e Maísa Gama, por estarem desenvolvendo o programa  

pedindo que fosse enviado oficio para que as mesmas estivessem presentes na próxima 

sessão para exporem o projeto em apreço. Afiançando que isso sim era de se dar valor 

na educação sem precisar de perseguição porque a Lei N° 112/ e 11168, os amparava 

porque o aluno não estava pedindo bolsa e sim apenas estágio. Pois o Procurador havia 

tomado uma atitude ridícula, que a gestão criasse vergonha na cara e fizesse algo em 

prol dos jovens que estavam em busca de uma formação acadêmica. Reforçou o envio 

de oficio ao Secretário de Finanças no que tange as copias das GFIPS, patronal e 

Funcional. Porque já tinha ouvido muitos discursos contra o ex-Prefeito  que não 

pagava o INSS. Assim como segundo informações fidedignas, não estavam também o 

consignado dos funcionários. Por questão de ordem o Vereador RENATO JUNIOR, 

requereu verbalmente que a Câmara pudesse estar concedendo titulo de honraria as 

Professoras Elaine Gonçalves e Maísa Gama, pelos brilhantes serviços prestados 

perante a Sociedade Colarense. Da tribuna da Casa a Vereadora KÁTIA REGINA, 

esclareceu o fato ocorrido ao povo presente na galeria da Casa. Falou que na quarta-

feira havia saído a Liminar da juíza, que dava dez dias para o presidente ser reiterado as 

suas funções e logo de imediato ao ter conhecimento tinha cumprido a ordem sem 

retrucar. Mas a advogada deveria ter conhecimento que deve ter o direito de defesa, 

porque esta edil ao receber o documento, tinha a plena consciência que um Poder tem 



que respeitar o outro. Destacando que o Requerimento por questões Jurídicas, deixou 

bem claro que as denuncias não haviam sido investigadas, Porque tudo tinha que ser no 

papel e não na fala. Portanto tudo seria colocado no papel, cabendo a Justiça aceitar ou 

não. Afiançou que existia a rádio web Colares e tudo que ocorria no Legislativo era 

divulgado, portanto não aceitaria que sua imagem ficasse exposta em nenhum lugar, 

principalmente na parte interna deste Poder, sem sua autorização. Pois qualquer eleitor 

tinha que dar devido respeito com os Vereadores. Portanto não aceitava do lado de 

quem estivesse ou não. Com relação ao caso do aluno Felipe Barata, disse que ainda 

não tinha tido conhecimento dos fatos. Porém jamais iria aceitar ou compactuar com 

qualquer situação dessa natureza, porque os jovens deveriam terem suas oportunidades. 

Demonstrou felicidade pelo trabalho desenvolvidos pelas Professoras Elaine Gonçalves 

e Maísa Gama, pois as mulheres deveriam serem respeitadas. Até porque de um certo 

tempo o Vereador Nilmar Gama vinha sempre desrespeitando essa Legisladora, o que 

estava lhe causando indignação e não iria admitir ou aceitar que uma pessoa sem moral 

cometesse tal desrespeito, independentemente de gestão deveria haver respeito. 

Demostrando sua indignação por sentir-se desrespeitada. Reforçou que houvesse o 

serviço o Vereador NILMAR GMA , como replica, falou a Vereadora que ficava 

surpreso com suas palavras, porque considerava uma tremenda cara de pau, quando 

falava dos direitos das Mulheres e havia demitido uma funcionaria gravida e que não se 

escondesse, porque não permitisse que o advogado desse nenhum esclarecimento, 

porque iria tirar quantas fotos quisesse, porque não estava tirando fotos da Vereadora e 

não dá sua vida Social. Quanto a demissão da servidora gravida, a Vereadora disse que 

não sabia que ela estava gravida, e ao tomar conhecimento o chamou que era para a 

moça procurar os direitos dela. Por questão de ordem o Vereador ELIONAE 

ALMEIDA, garantiu que A Lei de ampla publicidade não da direito de denegrir 

imagem, mas quanto a imagem poderia ser publicada sem problema nenhum. 

Assomando a tribuna da Casa o Vereador Presidente EDSON REBELO,  congratulou-

se com a família enlutada do Senhor Ronaldo Oliveira, rogando á Deus que pudesse 

está dando conforto nesse momento tão difícil. Destacou que estava existindo uma 

perseguição implacável contra este Vereador, acreditando que iriam recorrer a decisão 

Judicial. Afiançou que o Promotor ao analisar. Assegurando que a Casa seria 

conduzida de uma forma transparente e qualquer falta de respeito não mais seria 

admitido, pois a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Casa, iriam ser 

respeitados novamente, porque em alguns meses havia sido rasgadas na marra, o que 

considerava vergonhoso. Até porque a função do Vereador era fiscalizar o Executivo. 

Portanto podia falar que tinha Deus em seu coração, porque se dependesse deste 

Legislador  o Prefeito camarão iria ficar até o final do seu mandato, pois o julgamento 

seria do Povo pedindo novamente respeito absoluto neste Poder, porque tudo o que lhe 

fizeram entregou nas mãos de Deus. Agradecendo os três Vereadores Elionae Almeida, 

Nilmar Gama e Wladimir Conceição, por todo apoio. Falando que não entendia o 

porque de tanta raiva que fazia mal pra alma e pro coração. Até porque estava 

colocando uma borracha em cima de tudo, porque se tivesse errado tinha a humildade 

de pedir desculpas. Pois tudo o que foi falado, terão que provar, porque desviar dinheiro 

público nunca fez. Direcionou a fala ao aluno Felipe Barata, colocou a assessoria 

Jurídica da Casa a sua inteira disposição, pois considerava uma maldade fazerem uma 

situação dessa, pois o jovem precisava pagar a matéria para sua formação acadêmica. 



Pediu o envio de oficio, para que o Gestor Municipal, mandasse fazer o serviço de 

iluminação pública da Localidade de Ariri que encontra-se ás escuras. Por questão de 

ordem o Vereador RÔMULO ROBSON, em resposta ao oficio encaminhado do 

Presidente, disse-lhe que todo o volume das documentações estavam em posse do 

Jurídico para analise e na terça-feira estava entregando-lhe. O Vereador Presidente, 

disse-lhe que precisava com urgência desse processo para fazer parte do arquivo da 

Câmara. O Vereador VALMIN TRINDADE, pediu mais uma vez que fizessem valer a 

Lei Orgânica e Regimento Interno da Casa, pois se assim o fizesse, a Casa iria ter 

sessões exemplares, porque na primeira etapa não o fez. O Vereador Presidente EDSON 

REBELO, disse que havia se espelhado no Vereador Rômulo Robson, mas que dessa 

data por diante, iria fazer o certo, porque reconhece o erro mas errar duas vezes, não 

erraria. O Edil WLADIMIR CONCEIÇÃO, afiançou que todos estavam seguindo as 

Leis, mas tinham sido os cinco Vereadores que haviam rasgados, concordando que a 

Casa deveria ser moralizada. Pedindo a Assessora Jurídica que trabalhasse com 

transparência, porque existiam vários Projetos para analise que precisavam de 

orientações Jurídicas. O Vereador Presidente EDSON REBELO, rogou para que todos 

os Legisladores tivessem tratamento igualitário por parte da Assessora Jurídica. A 

advogada NORMA SIMONE, falou que o seu contrato era de maneira emergencial, 

porque desde trinta de junho o Legislativo estava desguarnecido e haveria a 

imperatividade necessária. Portanto o contrato encontrava-se disponível no portal da 

transparência, porque publicado teria o Ato concreto. O Vereador RENATO JUNIOR, 

pediu que deixasse a copia do contrato e posteriormente a funcionária pegava e que 

fosse publicado no Portal para esclarecimentos. O Vereador NILMAR GAMA,  

parabenizou a Assessora Jurídica, porque somente este Edil era sabedor das 

dificuldades enfrentadas com a Presidenta Interina Kátia Regina, porque o seu Assessor 

Jurpidico negava tudo. E agora por diante que todos os documentos fossem entregues 

de forma oficial. O Vereador RÔMULO ROBSON, pediu o envio de oficio ao aluno 

Victor Felipe Barata Paixão, para que encaminhasse o termo de compromisso para o 

Parecer, pois o Procurador do Executivo falava que seria temporário e poderia sofrer 

multas. Os Edis EDSON REBELO, KÁTIA REGINA e ELIONAE ALMEIDA, pediram 

que o aluno Felipe Barata se manifestasse. Da tribuna da Casa o aluno FELIPE 

BARATA,  garantindo que não era o aluno que fazia o termo de compromisso e quando 

o Procurador lhe havia procurado e pediu-lhe desculpas pelo Prefeito e Secretaria de 

Assistência Social. Contradizendo o que de fato havia ocorrido porque á Secretária 

tinha lhe despachado verbalmente porque tinha ordens superiores e se continuasse 

estaria desobedecendo ordens superiores. Assim como a Coordenadora, que também 

disse estava impossibilitado de assinar por ser temporário. Direcionando a fala ao 

Vereador Rômulo Robson, disse-lhe que havia sido Professor e que estava somente 

querendo um estagio para adquirir notas. O Vereador RÔMULO ROBSON, falou que 

apenas estava lhe pedindo documentos, porque não era uma decisão permanente. O 

aluno Felipe Barata, falou novamente que tinha a assinatura do Coordenador do curso 

e com toda essa situação sentia-se humilhado, porque não sabia como poderia ser. O 

Edil WLADIMIR CONCEIÇÃO,  sugeriu que o aluno não desse satisfação e procurasse 

o Ministério Público, para resolver de uma vez por toda essa situação. O Vereador 

NILMAR GAMA, garantiu que o Procurador não queria resolver nada, porque todos os 

encaminhamentos da há entender que somente atrapalhava. Até porque deveria 



incentivar o jovem acadêmico e sentir orgulho por ter alunos desse nível neste 

Município. O Vereador RÔMULO ROBSON, disse que de forma nenhuma era contra o 

estagio, mas havia necessidade de toda uma documentação. Após o manifesto de todos, 

os Vereadores foram unanimes em darem todo apoio ao estudante Felipe Barata, em 

todas as suas necessidades. Repassados os trabalhos para a segunda parte da ordem doa 

dia. Esgotada a hora Regimental o Presidente encerrou a presente e sessão, convocando 

os Edis para a próxima. 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 25 de outubro de 2019. 


