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Aos treze dias do mês de março 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; RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-

PSDB; VALMIN CORRÊA DA TRINDADE-PP. Ausentes os Vereadores RENATO 

JUNIOR DO NASCIMENTO-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 Mateus, capítulo 21 versículo de 33 à 

46.  As Atas foram retiradas a pedido do Vereador Nilmar Gama, para a próxima 

sessão. Leu-se o expediente: OF. N° 086/ 2020, Conselho Tutelar da Infância e 

Juventude e OF. N° 04/2020, Dra. Debora Kobara, solicitando o espaço da Tribuna 

Livre da Casa. Acatando a solicitação em apreço, o Presidente concedeu o espaço a Dra. 

Solicitante que deu a conhecer aos presentes a importância da mulher, até porque 

quando esteve fazendo alguns trabalhos em prol a Mulher na Delegacia de Policia local, 

havia sido bastante questionada, no entanto não pode dar prosseguimento por questões 

financeiras. Mesmo assim muito contribuiu, principalmente com relação as agressões  

nas quais muitas mulheres eram submetidas. Mediante ao exposto pediu as mulheres 

que lutassem bastante para terem seus direitos adquiridos por Lei, mas que há muito 

havia ainda o que ser feito. Agradeceu o espaço concedido, colocando-se a disposição 

para qualquer eventualidade. Os Edis foram unanimes em darem seu apoio para 

qualquer situação que envolvesse a mulher, principalmente as Colarenses. Na hora do 

Grande Expediente, assomando a tribuna da Casa o Vereador NILMAR GAMA, pediu 

que fosse enviado ofícios ao Secretário de Administração e Líder do governo 

apresentassem em um prazo de dez dias copias dos extratos bancários de todas as 

emendas vinda ao Município nos anos de dois mil e dezenove, principalmente a emenda 

dos seiscentos mil reais destinado a recuperação dos ramais, que na época foi feito o 

maior comentário nas redes sociais, somente para banhar o ego da administração. Até 

porque no hoje, Colares estava sofrendo o pior abandono dos ramais. Lendo o oficio 

que na época havia sido enviado pelo Deputado Federal Nilson Pinto, referente a citada 

emenda. Quis saber da Dra. Norma Timóteo Assessora Jurídica da Casa, porque 

haviam jogado fora na orla da praia meio milhão, somente parra aumentar o ego do 
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Prefeito e de seu filho, obra esta erguida no local errado. Até porque o  Ministério 

Público já estava de olho nas licenças ambientais, por não poder haver obras naquele 

pequeno e único espaço de areia que ainda existia na praia, há não ser para o bem 

comum, que não havia sido o caso. Portanto para alimentar o ego do Prefeito es eu filho 

que não sabiam fazerem nada. E como não bastasse ainda tinha quem fosse para as 

redes sociais para denegrir a imagem dos Parlamentares, fazendo chacota concernente 

o aumento salarial dos Parlamentares. Falando ao secretário de Licitação tinha 

coragem quais seriam os Edis que haviam pedido o aumento. Até porque este Legislador 

iria propor que o salario do Vereador seja de um salario mínimo e daria um prazo até o 

mês de junho para ver a contra posição. Pois usava as redes sociais para dar a sua cara 

a tapas, porque era inadmissível os funcionários da zona do meio, contratados e virem 

nas redes sociais e falarem suas aberrações. Por consequência da campanha que estava 

chegando e tinham quer satisfazerem o ego. No entanto, quando quiser respirar, já 

estaria afogado de empatias. Da tribuna da Casa o Vereador MARCOS JORGE, pediu 

através de oficio ao Presidente da Casa que de acordo com as Leis vigentes no 

Município, que fosse reiterado seu oficio datado de vinte e três de março de dois mil e 

dezenove, no sentido de lhe que fosse enviado no prazo de dez dias improrrogável os 

balancetes financeiros da Câmara Municipal de Colares. Assim como as guias do INSS, 

a partir de outubro de dois mil e dezenove. Falou ao Público através da radio web 

Colares, que estava vendo o prefeito ser destratado em todas os sentidos, porem não se 

jogava pedra que não dá fruto. Pois entendia que a situação dos ramais não era de hoje. 

Dando graças há Deus por estar chovendo, porque existiam Estados que estão 

implorando por uma chuva. Portanto o Prefeito Camarão estava sim preocupado, não se 

escondia, nem se curvava perante a situação dos ramais e estava de perto tentando 

amenizar os problemas. Afiançando que esperava de fato que até o final do ano essa 

problemática fosse resolvida, porque se houvesse o empenho de todos muito já teria 

acontecido. Porem rogava há Deus que tudo fosse esclarecido e tivesse um final 

positivo. Assomando a tribuna da Casa o Vereador RÔMULO ROBSON, afiançou que 

a semana havia sido tumultuada para todos os Municípios devido as fortes chuvas que 

havia desaguada no Estado do Pará e não podia ser indiferente na Cidade de Colares 

que sofrem bastante, principalmente com a decorrência da maré alta. Falando que a 

emenda dos seiscentos mil reais ainda não haviam sodo liberada e podiam ir ao 

Ministério Publico, até porque somente havia o empenho que dependia da 

disponibilidade do governo federal em liberar esse recurso destinado para a 

recuperação dos ramais. Porque infelizmente os recursos para as obras tinham uma 

certa dificuldade para serem liberadas. Portanto se houvesse saído com certeza não 

estariam fazendo uma politica de castigar, porque o Prefeito estava trabalhando para 

melhorias, enquanto que havia gente que somente atrapalhava. Pois até o governo 

Estadual passado tinha recursos e nesse Governo atual a tomada foi de 

embarreiramento. Porque todos os ofícios de solicitações do Município, haviam sido 

embarreiradas devido o Prefeito ser do PSDB. Até porque estava existindo uma politica 

de acepções ao contrario da administração que agradecia os Deputados que 

contribuíam através de emendas com o desenvolvimento do Município. Disse ainda que 

o jiu-jitsu iria participar do campeonato nacional da categoria, porem a SEEL disse 

como o Projeto era do Prefeito, estava embarreirando. Assim como o SETRAN, que 

também havia embarreirado o óleo para a recuperação dos ramais. Pois o Governo 



Estadual não estava visando o povo e sim bandeiras partidárias. Também já haviam 

pedido asfalto para os bairros Jangolândia e Maranhense, porem a politica estava sendo 

feita de sucateamento. Porque não estavam atingindo somente Prefeito o Vereadores, 

mas sim o povo, pois em outra ocasião também haviam pedido o cais de arrimo da orla 

do bacuri, que pela mesma situação não responderam. Mediante ao exposto o Prefeito 

em momento algum se escondia e estava doando a cara tapa porque em momento algum 

se escondia e estava dando cara a tapa porque sentia-se  angustiado por vontade de 

trabalhar e melhorar a situação do Município. portanto não culpava o governo e sim os 

Vereadores que se diziam representantes do governo Estadual. Quis saber há respeito do 

Projeto de lei que havia dado entrada nesta Casa Legislativa há respeito da criação de 

uma creche Municipal. Pedindo agilidade neste particular, até porque tinha dado 

problema no antigo prédio e estava abrigada em outro prédio. Portanto urge a 

instalação de um novo espaço com setenta vagas para as crianças permaneceram das 

sete as sete as dezessete horas de segunda a sexta. Pedindo apoio neste particular. O 

Vereador NILMAR GAMA, pediu permissão para o contador se manifestar há respeito 

da solicitação do Vereador Marcos Jorge. O Sr. George Machado, contador do 

Legislativo Municipal, falou que estava ouvindo atentamente a citada solicitação e que 

seriam atendidas. Porem se fosse mais interessante enviaria ao solicitante através das 

redes sociais. Pedindo a Vereadora Kátia Regina, que pudesse estar assinando as suas 

prestações de contas. O Vereador MARCOS JORGE, respondeu ao contador que queria 

as suas solicitações impressas. Passado os trabalhos para a Primeira parte da ordem do 

Dia, assomou a tribuna da Casa o Vereador VALMIN TRINDADE, direcionou a fala 

ao Edil Nilmar Gama, disse-lhe que havia ficado surpreso quando havia falado que 

tinha sido muita pressão, pois não enxergava dessa forma, porque era direito do 

Parlamentar e se não tivesse satisfeito com seu salario que doasse as instituições em 

igrejas, até porque tinha dado há entender para esse humilde Vereador que esse Edil 

não precisava do aumento. Porem considerava muito justo, mas se o Vereador não 

quisesse, que doasse aos necessitados, porque era muito triste ficar jogando de encontro 

aos outros e que também pudesse estar limitando suas palavras. Porque com a idade que 

estava este Legislador não queria respeito e consideração, mas o Edil por ser jovem, 

deveria ter que se dar ao respeito, pois tinha idade para ser seu pai. Até porque o pai 

deste Vereador lhe havia ensinado que deveria respeitar os mais velhos e os mais 

crianças e esse respeito ainda sabe ter pelas pessoas. Portanto não tinha culpa se o Edil 

citado havia tido uma educação diferenciada dos outros. Falou ainda que era um direito 

de cada Legislador pedir os balancetes do Legislativo, porque estava escrita nas leis 

vigentes do Município disse ainda que tinha sido uma grande falta de respeito de algum 

Vereador que havia passado pelo legislativo e teria retirado os quadros dos 

Parlamentares constituintes, até porque foi um desrespeito com total com aqueles que 

haviam elaborado a lei Orgânica do Município, pois se não estivesse satisfeito que 

tivesse feito emendas a lei, mas não tirar os quadros. Foi solidário com tudo o que 

estava ocorrendo com relação aos ramais. Falou ainda que não usava as redes sociais, 

porque era covardia de gente que não tinha coragem de falar. Portanto se o Vereador 

Nilmar Gama quisesse falar, que falasse na frente deste legislador. Porque havia sido 

criado para conversar com qualquer pessoa e não usava de covardia para falar da 

natureza nas redes sociais. Direcionando a fala ao Líder de governo, pediu-lhe que 

levasse ao Prefeito e Secretário de Infraestrutura sua solidariedade, principalmente ao 



prefeito camarão para que tivesse fé em Deus e esperança para ser resolvido a 

problemática dos ramais, principalmente os pontos mais ruins. Por questão de ordem o 

Vereador NILMAR GAMA, falou ao seu par que as redes sociais eram a liberdade de 

expressão, todavia o Vereador Valmin Trindade havia interpretado como covardia e era 

uma pessoa que guardava rancor, porque este Edil ao se manifestar era tão somente por 

não concordar com as desmandas da administração. Portanto ao se pronunciar com 

relação ao respeito, tinha sido contraditório. Pois este Edil aguardava em muito as 

instituições, ao contrario do Vereador acima citado, que não atuava, ao contrario de 

muitos outros que eram dignos por serem solidários aos próximos. Em contra partida a 

liberdade de expressão estava explicada e tinha o direito de respeitar. Assomando a 

tribuna da Casa o Vereador ELIONAE ALMEIDA, destacou que um dos papeis do 

Vereador era fiscalizar e cobrar. Até porque a semana tinha sido de muitas lutas com as 

fortes chuvas e alagamentos. Porque nada era por acaso e sim por consequência de que 

quem manda no meio ambiente. Mediante aos ocorridos o povo já estava se organizando 

para fechar a estrada. Disse ainda que realmente ninguém jogava pedra em arvore que 

não dava frutos, mas a árvore estava enlameada. Pois todas as sessões vinham falando 

da situação dos ramais, porque no verão somente raspavam, e agora o caos estava 

formando. Lembrar que na época da administração Diego Palheta havia participado de 

um protesto na entrada do ramal de fazenda. Porem nenhuma ação e apenas rasparam 

e no agora a culpa era das chuvas. Demonstrou indignação ao falar que os Edis 

estavam servindo de chacota porque eram cobrados e não faziam nada pelos ramais. 

Porque a ação das chuvas tinham sido pesadas, mas como todos os anos somente 

raspam, agora tinham que tarem juntarem o limite que já tinha sido explorado. Disse 

ainda que a situação do bairro Jangolândia todos os anos era desse jeito. No entanto o 

Prefeito já tinha ido lá e prometido as caneletas e nada foi feito e nem seria feito nesta 

gestão. Enquanto isso o povo dorme ao som dos sapos e da água adentrando em suas 

casas. Dessa feita este Vereador não iria bater na tribuna para puxar o saco do Prefeito. 

concordou quando o seu par falou que era o direito de qualquer um Edil pedir as guias 

do INSS, mas que também cobrasse da gestão as guias do INSS patronal funcional, que 

este Edil estava cobrando há bastante tempo e ninguém respondia. No entanto já 

tinham dito que o ex – gestor tinha deixado um rombo e este Legislador continuava há 

pedir, até mesmo para o Líder do Governo. Ao concluir sua fala, disse que não 

adiantava em nada jogarem a culpa na natureza, porque o governo tinha sido eleito 

para resolver o anseio do povo, pois alguns Vereadores eram constantemente cobrados 

ao andarem pelo Município, porque existiram alguns que não davam e este parlamentar 

recebia cobranças e falava o que de fato estava acontecendo, portanto o povo deveria se 

manifestar juntamente com representantes das Comunidades e bairro Jangolândia. Pois 

a pouca piçarra que existia, tinham sido retiradas ao rasparem e os ramais estavam 

intrafegáveis. Não podendo taparem o sol com a peneira. Da tribuna da Casa a 

Vereadora KÁTIA REGINA,  pediu o envio de oficio ao setor de tributos para que possa 

estar fazendo o levantamento dos  moradores do bairro Jangolândia por conta do 

crescimento desordenado, pois todos eram sabedores das limitações e na atual 

conjuntura a tendência seria piorar, situação essa que seria preocupante. Afiançou que 

por conta das fortes chuvas, maré alta e irresponsabilidade humana as consequências 

foram drásticas. Portanto estava observando que por conta de todas essas 

irresponsabilidades humanas houveram manifestações e protestos, pois no hoje o 



Prefeito estava dando cara a tapa e estava cumprindo com os seus deveres. Ate porque 

na época do ex-Prefeito Diego Palheta era bem preocupante por ele não ser 

participativo e nunca falava nada e no hoje tinha um gestor que não era cem por cento 

mas que trabalhava. Querendo saber se na próxima gestão não iria ter mais invernada 

ou ninguém questionaria mais nada. Porque no hoje tinha um Prefeito presente, que se 

preocupava com os acontecimentos e indo em loco ver todas as situações. Afiançando 

que a Localidade de Ariri havia ficado isolada por conta da maré alta que pra completar 

ainda retirou toda a piçarra do local e como não bastasse, teve um Cidadão que 

publicou nas redes sociais toda essa situação e que os Vereadores não faziam nada. 

Esperando que de fato saísse a emenda dos seiscentos mil reais, para amenizar a 

situação dos ramais. Porque o gestor Municipal não estava escondido e não estava 

sendo injusto com ninguém, tanto que quando eleito chamou todos para uma conversa, 

sem fazer acepções. Portanto não poderia ser injusta com a situação, ficando na torcida 

para que tudo desse certo, principalmente a conclusão da obra da praça da Comunidade 

de Piquiatuba e da rampa da Localidade de Ariri. Solidarizou-se com o Prefeito 

Municipal, porque ninguém queria ser falado, mas tinha certeza que ele nunca iria 

agradar há todos. Rogando há Deus que lhe desse sabedoria para dar continuidade para 

todos os trabalhos em prol do  Município de Colares. Ao concluir foi solidaria aos 

moradores do bairro jangolândia, até porque desconhecia por não terem colocado o 

aterro e piçarra na ruas, pois os dias estavam sendo muito difíceis, porem o amor 

prevalecia. Repassado os trabalhos para a Segunda parte da ordem do dia, foi lido o 

Projeto de Lei N° 001/2020, que dispõe sobre a Criação   da creche Municipal “Farol do 

Saber”, para atender crianças de 2(dois) anos e 6(seis) meses até 3(três)  anos e 11 

(onze) meses de idade. Convém registrar que após discussão sobre a matéria por ter 

vindo sem oficio de encaminhamento e nomenclatura errada. O Vereador Robson 

Oliveira, pediu que fosse acatado e posteriormente corrigido. O que foi acatado pela 

Vereadora Kátia Regina que no  momento estava presidindo a sessão, pois o Presidente 

havia se ausentado para resolver assuntos particulares. O Vereador Elionae Almeida, 

criticou a gestão por mandar por mandar Projetos para serem analisados em cima da 

hora, achando que era a cozinha do Prefeito. Foram lidos, discutidos, votados e 

aprovados os Requerimentos: REQUERIMENTO N° 001/2020, requerendo ao Prefeito  

Municipal, para que possa estar mandando construir um Mini estaleiro na frente da 

Cidade ás proximidades do trapiche. REQ. N° 002/2020, requerendo do Prefeito, para 

que mande fazer á iluminação em seu todo do trapiche Municipal de Colares; REQ N° 

003/2020, requerendo do gestor Municipal, para que mande fazer á Reformulação do 

Plano Diretor do Município de Colares, ambos do Vereador Nilmar Gama Miranda.  O 

Vereador Elionae Almeida, quis saber informações há respeito da UGRA, través do 

Líder de governo. Obteve como resposta que a UFRA, reuniu com o governo Municipal 

e não havia sentido se satisfeito com relação a contra partida da conversa anterior, 

sugerindo requerimento ao Ministério Público para que abrigasse a instituição cumprir 

com seus deveres, porque somente queria trazer cursos técnicos e o Município não 

poderia perder tempo, pois essa situação já persistia há mais de dez anos e o Reitor dava 

a entender a interiorização. Portanto a Educação Municipal precisava conclamava a 

Comissão de Educação da Casa legislativa que convidasse a professora Dora para 

esclarecer esse direcionamento. O Vereador Valmin Trindade, sugeriu a Comissão de 

Educação para que pudessem estar se reunindo na quarta-feira, para analisarem o 



Projeto de Lei N° 001/2020, originário do Executivo Municipal. O Vereador Rômulo 

Robson, pediu apoio de todos os Parlamentares para que fosse oficializado o Secretário 

de Infraestrutura do Estado e Funasa, marcando uma reunião para tratarem assuntos 

pertinentes ao Município, principalmente reivindicarem o asfalto na Cidade para os 

bairros Maranhense e Jangolândia e o serviço água potável através da FUNASA.                                                        

Na Hora 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 13 de março de 2020. 


