
 

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA  SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 28 DE 

FEVEREIRO DE 2020. 

 

 

Aos vinte e oito 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-  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. 

Constatando haver quórum o Presidente rogando á Deus e a Virgem do Rosário, 

declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica realizada e interpretada pelo 

segundo Secretário, e interpretada, foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São 

Mateus, capítulo 09 versículo de 14 à 15. Justificou-se que ás Atas entrariam na pauta 

da próxima Sessão. Leu-se o expediente: OF. N° 015 2020, oriundo do Ministério 

Público. Na Hora do grande expediente, da tribuna da Casa o Vereador MARCOS 

JORGE, agradeceu há todos os responsáveis dos blocos do Município de Colares, 

principalmente o da Localidade de Maracajó, que com muito empenho e dificuldades 

havia conseguido colocar o bloco nas ruas da citada Localidade um carnaval alegre e de 

paz. Felicitou-se ainda com os organizadores do Bloco denominado “cata corno”, pelo 

grande sucesso e a Prefeitura Municipal, pelo seu total apoio. Assim como os demais 

eventos patrocinados pela Prefeitura Municipal de Colares. Agradecendo ainda ao 

Prefeito e Secretário de Finanças Fábio Oliveira, este então pela limpeza realizada na 

Comunidade de Maracajó. Falou ainda que esteve na Localidade de Genipauba de 

Colares e na ocasião foi informado pela Coordenadora que as obras de reforma na 

Escola Municipal já estavam ocorrendo. Pediu novamente a Presidência da Casa que 

estivesse reiterando oficio ao tabelião cartorário no Município, para que pudesse estar 

vindo neste Poder discutir a pauta do registro de bem e imóveis. Pois aguardava pela 

resposta, do contrario seria mais enérgico. Assomando a tribuna da Casa o Vereador 

NILMAR GAMA, afiançou que esteve acompanhando o site da Prefeitura, e lá não 

havia nada sendo executado, porque no orçamento de dois mil e vinte, não existia 

nenhuma obra especifica e sim valores orçados para construções e manutenção de 

pontos. Acreditando que os que tem acesso a ponte de Santo Antônio de Colares o 

recurso não foi usado, porque no site não há obras de ponte. Mediante ao exposto, 

pediu que fosse enviado oficio ao Secretário Municipal de Administração, para que 

informe ao gabinete deste Vereador, todas as pontes feitas nos anos de dois mil e 
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dezessete á dois mil e dezenove; inicio e termino e nome da empresa responsável pela 

obra e copias dos processos licitatórios da UBS do bairro Jangolândia e ESF da Orla. 

Disse que aproveitando a audiência da rádio web, estavam passando por um momento 

de protagonismo, que não reivindicavam politicamente e nem de onde esperarem 

respostas do bem comum. Pois as informações ao Judiciário eram muitos importantes e 

com o apoio do Legislativo muitas coisas seriam diferentes, porque as Leis funcionais 

deixaram o Ministério Publico travado. Sentindo-se feliz do Promotor estar interagindo 

com o povo para mostrar suas ideologias politicas e tudo com a participação do 

Cidadão. Até porque a realidade não era boa, ao contrario da transparência do governo. 

Destacando que ainda não tinha sido respondido o seu oficio direcionado ao Líder de 

Governo, referente aos sete milhões trezentos e doze mil seiscentos e dezoito reais e 

setenta centavos, destinados para a Saúde Municipal. Situações estas que caracterizam 

em crime de responsabilidade porque ninguém responde os ofícios destinados aos 

Secretários e Executivo Municipal. Falando ainda que já havia solicitado à assessoria 

da Casa para fazer a juntada de todos os ofícios não respondidos e posteriormente fazer 

Denuncias perante ao Ministério Público local. Assomando a tribuna da Casa o 

Vereador RENATO JUNIOR, parabenizou todos os envolvidos no carnaval do 

Município de colares, pois ocorrem tudo na paz com zero de violência. Assim como os 

comerciantes que haviam tirado os lucros com garantia da venda de seus produtos. 

Pediu que fosse enviado oficio ao Presidente do Banpará, marcando reunião com o 

mesmo e todo o parlamento para terem de fato informações há respeito da implantação 

da agencia bancaria neste Município. Em aparte o Presidente da Casa informou que 

segundo informações, já existia o agendamento da implantação da citada agencia no 

Município. Retomando a fala o Vereador disse sentir-se feliz pela informação, porem a 

reunião mencionada reforçaria o pedido e até mesmo a agilidade para a implantação. 

Oficializasse também o Executivo para que fosse sensível as problemáticas dos bairros 

Jangolândia, Bacuri, Maranhense, São Francisco e o meio rural que encontra-se em 

condições delicadas e precisavam de serviços para amenizarem as situações. 

Principalmente com relação aos ramais. Até porque era conhecedor do empenho do 

prefeito, e se estava cobrando era porque estava sendo cobrado. Entendendo também 

que a culpa não era do gestor, porque havia recebido o Município com todo o 

maquinário sucateado. Fosse enviado oficio também ao Secretário de Infraestrutura, 

para que estivesse averiguando a situação de um alagamento na PA 238, em frente a 

Escola Municipal Tia Anastácia na Comunidade de Itajurá, que esta causando sérios 

riscos aos veículos automotores e quem por ali trafegam. Ao finalizar sua fala, disse que 

seria muito fácil cobrarem do Prefeito e não cobrarem da gestão estadual, 

principalmente no período do carnaval que o governador atual não mandou um centavo 

ao contrario do governo do PSDB, que todos os anos dava sua contribuição ao 

Município. portanto, o povo iria avaliar este atual governo Estadual que até o momento 

não havia mostrado para o que veio. Pois a Cidade era Pará e precisava ser respeitada 

com relação há todos os benefícios, oriundo do governo do Estado. Passados os 

trabalhos para a Primeira parte da ordem do dia, fazendo uso da tribuna da Casa o 

Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, destacou que não existia dono do bloco cata 

corno e sim patrocinadores. Dessa feita felicitou-se com o povo e colaboradores pela 

brilhante apresentação do Bloco cata corno nas ruas da Cidade de Colares. 

Parabenizou também a população Colarense, visitantes e todos os envolvidos pelo 



excelente carnaval, sim criminalidades e nenhum tipo de violência. No entanto quando 

se trata de organização o Secretário deixava há desejar, não sendo sabedor se poderia 

culpa-lo, porque os Secretários Municipais eram paus mandados. Até porque também já 

foi Secretário de turismo e sabia muito bem as providencias há serem tomadas. Pois os 

banheiros químicos chegaram somente na terça-feira e enquanto isso o povo fazia de 

banheiro as laterais da casa do conselho tutelar ou adentrarem ao cemitério, porque 

ninguém teve a consideração de fecha-lo. Considerando um total desrespeito com os 

mortos. Solicitou que fosse enviado oficio ao Secretário Municipal de Cultura, para que 

informasse ao gabinete deste Legislador, qual a real situação do patrocinador da venda 

de cerveja no carnaval. Porque segundo comentário houve um citado patrocinador para 

o bloco Acorda e o secretário queria que os vendedores vendessem somente DRAFT. 

Portanto não poderia beneficiar somente um bloco. Aguardava a resposta até a próxima 

sessão para aplaudi-lo ou condena-lo. Agradeceu os organizadores dos blocos da zona 

do meio rural pelo maravilhoso carnaval, pois observou o seu o seu nome em um abadá 

que nem era patrocinador. Questionou apenas a situação ocorrida no domingo, quando 

levaram pro interior a caretinha que estava a disposição dos blocos pequenos na sede do 

Município. O Presidente da Casa, falou que tão logo soube da situação questionou o 

ocorrido. Retomando a fala o Vereador Wladimir Conceição falou que a questão do 

Banpará precisava ser resolvida, até porque o Saq Pag estava chegando, pois o gerente 

havia falado que se o dono do comercio suprisse todas as exigências o caixa seria 

instalado, do contrario iriam procurar outro local e tão logo tiver a resposta, 

comunicaria. Portanto entendia que a instalação da agencia deveria ser cobrada com 

mais afinco, pois como Vereador do MDB o que for para o desenvolvimento do 

Município iria colaborar. Porque haviam passado vinte anos mandando no PSDB, e 

nada fizeram e agora somente sabiam cobrar. Parabenizou a Coordenação da Escola 

Creche, porque ao se reunir com o corpo docente, foi informado que o novo local 

escolhido era bem melhor, só não falaram o motivo da saída do antigo prédio. Pedindo 

aos seus pares que estivessem fazendo visitas também ao local, pois este Edil até já havia 

feito as doações de materiais e ainda iria colocar dar mais, porque foi sensível com as 

reivindicações dos Professores da citada Escola para o amparo das crianças. Criticou a 

situação da Educação Municipal, porque seria inadmissível a administração fazer 

mudanças bruscas sem observar que existia um Sindicato, porque faziam gato e sapato, 

já pensando numa futura reeleição, dando duzentas horas para profissionais com 

famílias grandes. No entanto estavam prejudicando professores que estavam buscando a 

sua aposentadoria digna e sem deixar de falar que tem cargas horarias para 

funcionários temporários. Sendo um absurdo porque tudo o que eles fazem é apenas 

visando politicas. É por isso que falam, que quem quisesse conhecer o próximo era só 

dar o Poder há ele. Acreditando que tudo isso iria acabar e somente dependia do Povo 

Colarense. Porque se esse Cidadão fosse reeleito, saberia muito bem do que iria chamar 

o Povo. Porem tinha muita fé em Deus que isso não iria ocorrer. Da tribuna da Casa o 

Vereador ELIONAE ALMEIDA, agradeceu à Deus pelo carnaval sem nenhuma 

alteração ou qualquer tipo de violência, comentou há respeito da politicagem na área da 

Educação, principalmente concernente as cargas horárias com aqueles que se 

comprometeram com reeleição. Considerando algo que enoja por não existir critérios 

para tal beneficio. Por existir bastante temporários. Portanto não queria ser hipócrita 

porque toda administração precisava de temporários, mas já estavam com o numero 



bastante elevado. Mediante ao exposto e Edil garantiu que já estava na hora do 

chamamento do Concurso do Público no Município. Até porque na reunião do 

SINTEPP, esse havia sido um dos tópicos abordados e que iriam provocar o Ministério 

Público neste particular. Até porque esse assunto seria um dos tópicos exposto por este 

parlamentar na Audiência Pública provocada pelo Promotor Público. Conclamou a 

presença de todos na referida audiência, mesmo aqueles que não quiserem se expor, que 

fizessem suas colocações anonimamente. Ressaltando que a presença de todos era de 

suma importância. Destacando ainda que a Prefeitura não respondia as solicitações dos 

Parlamentares e isso caracterizava em crime de responsabilidade, apontassem também 

os funcionários fantasmas. Convidou também a radio Web Colares para estar presente 

nesse acontecimento de suma importância ao Povo Colarense. Mesmo sendo sabedor 

das coisas que estavam ocorrendo na Presidência da República com relação aos 

concursos Públicos, existe a necessidade do referido concurso neste Município de 

Colares. Por questão de ordem o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, pediu 

autorização da Presidência, para que a assessoria Jurídica da Casa estivesse entrando 

com uma ação contra a gestão, há respeito de um Cidadão do bairro Jangolândia que 

estava sendo tolido de seus direitos. Convidou todos os seus pares e aqueles que 

quisessem comparecerem para um mutirão no bairro Jangolândia, com o intuito de 

abrirem valas para o escoamento da água empossada. Em aparte o Vereador ELIONAE 

ALMEIDA, garantiu aos seus pares que haviam criado vergonha na cara e tinham 

aberto algumas valas. O Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, quis saber se haviam 

colocado os tablados para as pessoas terem acesso ás suas residências. Com a palavra o 

Vereador Presidente EDSON REBELO, destacou que as ruas do citado bairro estavam 

intrafegáveis. Pedindo providencias enérgicas neste particular. Repassados os trabalhos 

para a Segunda Parte da Ordem do Dia, o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, 

afiançou que no dia oito de março seria o dia internacional das Mulheres, pedindo ao 

Presidente que fizesse algo no Legislativo Municipal em homenagem as Mulheres. Disse 

ainda que mesmo com as questões politicas adversas o carnaval havia sido excelente, 

com bastante diversão nas ruas da Cidade. O presidente da Casa, afirmou que o 

carnaval tinha sido muito valido, principalmente o Bloco cata corno. Parabenizou o 

Secretario de Cultura e organizadores pela realização do feito. Disse inda que também 

havia sentido a falta de banheiros químicos nos primeiros dias do carnaval. O Vereador 

NILMAR GAMA, pediu o envio de oficio ao secretário Municipal de Administração, 

para que enviasse para este Edil, copias do processo Licitatório para a realização do 

carnaval, banheiros químicos e Empresas responsáveis. O Vereador RENATO 

JUNIOR, que o mesmo sem apoio a Prefeitura Municipal de Colares havia feito tudo 

com recursos próprios, garantiu do Povo e foliões um carnaval alegre e seguro.                                                                                                                                                                                            

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 28 de fevereiro de 2020. 


