
  

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO PRIMEIRO PERÍODO 
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AGOSTO DE 2020. 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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, 

ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA-PMN; secretariado pelos Edis: NILMAR GAMA 

MIRANDA-PRÓS e WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB. Procedida á chamada 

habitual marcaram presença os parlamentares: MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS 

SANTOS-PSC e RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT. Ausentes os 

Parlamentares: EDSON VIEIRA REBELO-PRB, apresentou atestado Médico, KÁTIA 

REGINA SOARES BARATA-PDT, justificou, RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA-PSDB,. Justificou e VALMIN CORRÊA DA TRINDADE-PP.  Constatando 

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

declarou aberta a presente sessão. A leitura Bíblica realizada pelo segundo Secretário 

em exercício, foi o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos capítulo 25, 

versículos de 01 á 13. Leu-se os expedientes ATESTADO MÉDICO nome do Vereador 

Edson Rebelo e Declaração de Comparecimento em nome do Edil Marcos Jorge, 

referente a Sessão anterior. Na Hora do grande expediente, assomando a tribuna da 

Casa o Vereador MARCOS JORGE, demonstrou sua indignação, juntamente com os 

comerciantes, taxistas e ambulantes, concernente ao Sr. Paulo gerente da balsa pelas 

enumeras humilhações  que este Cidadão tem cometido com as pessoas deste Município, 

principalmente com os comerciantes e taxistas quando chegam atrasados no porto da 

balsa, que se não pagarem cento e cinquenta ou duzentos reais não atravessam, 

desrespeito total com os Munícipes, porque eram eles que pagavam o seu salário como 

usuário da balsa. Assim como o horário que estava causando indignação e revolta à 

todos que dependiam desse transporte de navegação para atravessarem, porque estava 

uma total avacalhação. Pedindo providencias enérgicas para esses transtornos que 

estavam ocorrendo na travessia da balsa. Agradeceu o Executivo por ter atendido o seu 

Requerimento, com uma obra de grande relevância ao Povo e moradores da Localidade 

de Maracajó, pois o anseio da reforma do Centro Comunitário da citada localidade era 

muito grande, porque o local servirá para a realização de cursos e outras atividades. 

Agradecendo também a cooperação da Casa Legislativa pela aprovação do 

Requerimento de autoria deste parlamentar. Também como os maquinários que tão logo 

estarão fazendo a execução dos serviços na Localidade. Acreditando que também seria 

atendido com a edificação de duas salas de aulas na Escola Municipal Lindalva dos 

Santos. Em aparte o edil NILMAR GAMA, afiançou que o problema da balsa já era 

crônico e se o horário estava desordenado a culpa era da Prefeitura, porque a CONAM 
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colocava um horário e a Prefeitura outro. Portanto o Prefeito deveria tomar 

providencias e resolva os problemas crônicos, principalmente com o Povo exorbitante 

cobrado na travessia. Também em aparte o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, 

garantiu que a direção da CONAM  havia dito que o horário estava sendo dificultoso 

pelo Dr. Rômulo-Procurador do Município e que eles tinham áudios comprovando o 

que estavam falando. Pois o Sr. Paulo e o Sr. Junior, falaram que queriam acompanhar 

o horário do Decreto, mas que o advogado colocava outro. Sugerindo que fosse enviado 

ofícios convidando o gerente da balsa e o Procurador do Município para virem neste 

Poder darem esclarecimentos, porque quem estava sendo prejudicado eram os usuários 

da travessia. Retomando a fala o Vereador MARCOS JORGE, falou que iria levar ao 

conhecimento do chefe do Executivo, toda essa problemática. Da tribuna da Casa o 

Vereador RENATO JUNIOR, pediu que fosse oficializado novamente a Equatorial 

Energia da Cidade de Vigia der Nazaré, para que viesse resolver a situação da extensão 

e ampliação da rede de energia nas Comunidades necessitadas deste Município. 

Solicitou o envio de oficio ao Secretário de Infraestrutura, para que fizesse  a limpeza e 

iluminação Pública das ruas e travessas da Localidade de Ariri. Que estivesse também 

fazendo o aterramento, ampliação , roçagem, limpeza e iluminação pública  das ruas da 

Comunidade de Tauá Pará. Disse que estava acompanhando o trabalho do Executivo e 

as coisas estavam acontecendo , pois na semana anterior o Poder Público havia 

entregue mais duas praças (Jenipauba da Laura e Piquiatuba), sentindo-se muito feliz 

por ele ter suprido o anseio das Comunidades. Até porque a Comunidade de Piquiatuba 

também seria agraciada com o micro sistema de abastecimento de água. Falou ainda 

que brevemente o aparelho do raio x seria instalado para beneficiar o Povo e suprir o 

anseio daqueles que precisavam desse atendimento. Benefício este oriundo de uma 

Emenda do ex- Senador Flexa Ribeiro, em atendimento ao pedido deste Legislador. 

Afiançou que estava acompanhando as obras do Posto de Saúde da Localidade de 

Fazenda, benefício ao Povo que estava vendo acontecer, porque era isso que eles 

queriam, verem abras para o bem do desenvolvimento do Município. O Vereador 

NILMAR GAMA, pediu que trouxesse de forma oficial o Processo Licitatório, Empresa, 

custo e prazo de entrega da obra para a instalação do Raio X , com o intuito de informar 

o Povo. Retomando a fala o edil, prometeu trazer as solicitações de todo Processo para 

instalação, porque o Prefeito Camarão tem compromisso com o Povo. Assomando a 

tribuna da Casa o Vereador NILMAR GAMA, comentou há respeito do jogo politico 

desse Processo, pois observava as conversas através das redes sociais, mas espantava-se 

do que ocorria dentro deste Município, porque de um tempo ao atual os interesses eram 

as oferendas, pois tinham pessoas que cobravam as irregularidades e por coincidência 

do destino, viraram amigos inseparáveis. Destacando que em dois mil e dezesseis deu 

seu apoio para um Prefeito e as falácias eram indiferentes. Portanto agora os Edis 

estavam terminando o mandato tendo o seu padrão politico e pensamento próprio 

porque tem pessoas que estavam se vendendo a esse jogo politico, fazendo parte do 

grupo e suas ideologias não indiferente dos outros, que sempre buscam o mesmo 

objetivo financeiro. Fez um comparação de todos os ex-Prefeitos, que antes tinham um 

padrão de vida, mas após usavam do mesmo mecanismo, que distorcia totalmente e 

sempre usando a mesma desculpa. Dessa feita, falavam que não tinha dinheiro pra 

nada, deixando faltar medicamentos e cortando gratificações e principalmente a má 

qualidade da mesma Escola, mas que todos eram sabedores, que isso tudo era tão 



somente argumentos. Assegurando que a Prefeitura, já tinha feito quatro inaugurações 

na praça de Jenipauba da Laura. Porém não estava feia, mas a necessidade da 

Comunidade era outra, principalmente com relação ao ESF, que precisava ter o mínimo 

para o atendimento dos pacientes, porque é um recurso federal, e se fazia necessário, 

médico, dentista, remédios da farmácia básica e etc. Portanto o que se enxergava eram 

muitos funcionários contratados. Até porque o Vereador Marcos Jorge deveria ser 

sabedor como estava o ESF da Localidade de Maracajó, pois o ACS não tinha nenhuma 

formação acadêmica para desenvolver suas funções. Até porque no hoje os ACS nas 

Comunidades eram médicos, enfermeiros, medicamentos e etc. Sem deixar de falar a 

forma de seu pagamento. Por consequência da forma de administrar da gestão e a 

aproximação politica, com acordos e jogos políticos. Portanto quem  estava há venda já 

havia se vendido, pois o restante não se vendia mais e as provas serão dadas através da 

porcentagem. Solidarizou-se novamente pelas famílias enlutadas vitimas do Corona 

Vírus, pois a maioria desses entes queridos se foram por negligencia. Passados os 

Trabalhos Para a Segunda Parte da Ordem do Dia, da tribuna da Casa o Vereador 

WLADIMIR CONCEIÇÃO, afiançando que tinham usado a Casa para aprovarem a 

formação do Conselho do Turismo, empossaram o Presidente  e nunca fizeram reuniões 

para serem deliberados entre as classes. Portanto a Vereadora já existia e preocupava-se 

onde seria destinada. Rogando a Sra. Gleice Saraiva como Presidenta do conselho, que 

tomasse as devidas providencias, porque a verba era bem grande e não tinha 

investimento. Disse que já tinha ido na presença do Prefeito para que fosse resolvido a 

situação dos bairros, principalmente o bairro Jangolândia que o inverno estava 

chegando e as coisas iriam ao fundo novamente porque nada havia sido feito. Até 

porque na frente do Prefeito era uma coisa  e ao saírem era outra. Mediante ao exposto, 

havia uma previsão pata  que no dia trinta e um fechariam a PA, porque o Povo estava 

cansado de promessas. Falou ainda que não culpava funcionários pelas obras mal feita, 

e sim o engenheiro que fazia a obra e no outro dia já estava quebrada. Situação esta que 

precisava  ser revista pelo Gestor Municipal, pois colocava para trazer revista pelo 

Gestor Municipal, pois colocava pessoas para trabalharem através de acordos políticos e 

acabava nessa situação. Teceu comentários há respeito das ruas da Comunidade de 

Santo Antônio de Colares, porque o Prefeito esteve na casa de uma pessoa de sua 

cúpula e pode constatar que encontra-se totalmente as escuras. Assim como os bairros 

situados na estrada do tubinho na frente é uma coisa e ao adentrar são ruas 

esburacadas, cerradas e totalmente às escuras. Argumentou que até a presente data 

ninguém tinha dado resposta concernente a Emenda dos seiscentos mil reais, ou será 

que era publicidade somente para ganharem votos. Até porque tinham afirmado que era 

piçarra que seria colocado nos ramais, no entanto pode constatar em loco que era 

bairro, que no ramal de Ariri, ficou um verdadeiro lamaçal devido a chuva. Disse ainda 

que a questão do fechamento das PA, era por consequência dos serviços não realizados 

no bairro Jangolândia e a falta de instalação da tubulação para a área da invasão em 

frente ao posto de combustível, porque no local moravam seres humanos e eleitores, 

porque a obra do supermercado Mano a mano estava prejudicando os mesmos. Portanto 

o Secretário de Administração tinha falado que faltava apenas a assinatura do Prefeito 

para comprar a tubulação. Considerando um ato desumano e egoísta essa  escassez da 

água, porque estava prejudicando o próximo. Quis saber se seriam atendidas somente os 

Requerimentos da situação? Porque todo bem era a Comunidade que tinha a ganhar. 



Requereu da tribuna da Casa que o Executivo e Legislativo, estivessem entrando com 

ação (denuncia) contra a pagina do “Et Colares” no facebook, por estar denegrindo a 

imagem dos Poderes e maculando o nome das famílias, pessoas essas sem escrúpulos 

que se escondiam atrás das redes sociais, citando nome de famílias. Pediu providencias 

enérgicas através da Assessoria Jurídica da Casa, para que essa situação não viesse 

mais ocorrer. Em aparte o Edil MARCOS JORGE, considerou um ato insano e covarde 

dessa pessoa que se escondia nas páginas das redes sociais com intuito apenas de 

denegrir a imagens das pessoas. Colocando-se a disposição da Casa para qualquer 

eventualidade. Da mesma forma o parlamentar NILMAR GAMA, disse não ser contra 

de quem falava a verdade, mas que a pessoa mostrasse a cara, porque as indignações 

eram muitas e as Prefeitura tinha interesse em saber para processar pois tinha medo da 

página. O Legislador RENATO JUNIOR, concordou com a fala do Vereador Wladimir 

Conceição, até porque esse Cidadão estava denegrindo a imagem da famílias, portanto 

que mostrasse a cara porque eram livres para fazerem o que quisessem, mas que assim 

fizesse com respeito, porque o Povo trabalhador não desconhecia as atuações. Portanto 

que as providencias fossem tomadas e colocava-se a disposição para qualquer 

eventualidade. Retomando a fala o Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, concluiu sua 

fala demonstrando muita indignação há respeito da situação acima mencionada 

acreditando que providencias seriam tomadas em caráter de emergência. Na ótica de 

sua oratória o Vereador ELIONAE ALMEIDA, garantiu ser a favor da Democracia, 

porem a pessoa que estava por trás da página do face em seu entendimento tinha 

conhecimento Público e que sabia assimilar as críticas e procurava melhorar, fazendo 

parte do Processo. Pois estavam as vésperas de uma eleição, a Câmara de Vereadores 

era o espelho do Povo e que muitos iriam critica-los para ganharem votos. No entanto 

este Edil não concordava com baixarias, fazendo montagens e etc. Porque no hoje 

muitos se escondiam atrás de uma rede social, mas que já existiam mecanismo para 

descobri-los pois que cada uma pessoa tinha o seu CPF que em qualquer lugar do  

mundo era identifica-lo e que todo aparelho celular tenha um IP que chega nos autores, 

porque registra todas as informações. Tecendo comentários referente ao montante de 

recursos destinado a Saúde, era somente entrar na página da Prefeitura  e TCM que lá 

estava todo o Processo Licitatório dos sete milhões e meio, portanto ninguém estava 

mentindo, porque como Parlamentar tinha a prerrogativa de cobrar e falar  a verdade. 

Disse ser lamentável essa situação de quererem denegrir as imagens das famílias, 

porque é algo muito pessoal, pois aceitava as criticas desde que fossem construtivas. 

Afiançou que estava tendo acesso dos recursos que haviam saído para o combate ao 

Covid dezenove e já  tinha observado alguns absurdos que deveriam ser esclarecidos, 

principalmente com relação a folha de pagamento dos fiscais referente ao mês de julho 

e como era que estavam sendo pagos. Dessa feita solicitou o envio de oficio ao 

Secretário Municipal de Administração e Executivo Municipal que estivesse enviando 

para o Gabinete deste Legislador cópias das folhas analíticas de todas as Secretarias 

Municipais, referente aos meses junho, julho e agosto, porque esta havendo 

discrepância salarial dos Servidores que servem ao Prefeito e dos outros que não fazem 

parte da cúpula, dando a entender que existem dois pesos e duas mediadas, mas que 

providencias já estavam sendo tomadas perante ao Ministério Público, pois esse era o 

papel do legislador, ser fiscal do Povo. O edil RENATO JUNIOR, solicitou que fosse 

enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que informasse a função do Vice-Prefeito, 



porque não comparece em nenhuma obra que estava sendo entregue neste Município. O 

Edil ELIONAE ALMEIDA, pediu que fosse oficializado também o Gestor Municipal, 

para que informasse há respeito do Secretário Municipal de Saúde, pois como servidor 

do Estado continua recebendo seus vencimentos e também recebe do Município. O 

Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO, sugeriu que a Casa Legislativa estivesse 

convidando o Vice-Prefeito para que esclarecesse o que de fato estava ocorrendo, 

porque de repente na Prefeitura não tem nenhuma sala pra ele exercer suas funções. 

Repassados os Trabalhos Para a Segunda Parte da Ordem do Dia, foram lidos, 

discutidos, votados e aprovados por unanimidade os seguintes Requerimentos: 

REQUERIMENTO N° 001/2020, de autoria do Vereador Marcos Jorge, requerendo do 

Gestor Municipal que fosse construído um Micro Sistema de Abastecimento de Água no 

bairro do Sousa na Localidade de Guajará; REQUERIMENTO N° 002/2020, de autoria 

do Vereador Renato Junior, o qual requer do Executivo a construção de um Posto 

Médico na Localidade de Tauá Pará e REQUERIMENTO N° 001/2020, de autoria do 

Vereador Elionae almeida, requerendo do gestor Municipal que fosse feita a limpeza e 

alargamento do ramal que da acesso as comunidades de Ururi e Aracê. O Vereador 

WLADIMIR CONCEIÇÃO, informou que o cartão alimento do Governo do Estado aos 

alunos já estavam carregados, igualmente deveriam fazer com os alunos da rede 

Municipal que distribuíram somente uma vez e não deram mais explicações. O 

legislador RENATO JUNIOR, sugeriu que deveriam enviar oficio a SEDUC para que 

estivesse fazendo convênio com o comércio local, para fazerem as trocas dos cartões 

alimentos do Governo do Estado, pois todos os meses era um transtorno aos 

responsáveis dos alunos. O Edil NILMAR GAMA, comentou que havia ficado surpreso 

na segunda-feira, quando algo curioso lhe chamou atenção e quando foi buscar 

informações há respeito, teve o conhecimento que a mesma era funcionaria concursada 

no Município, e que estava desempenhando a função de oficial de Justiça, quando que 

ao verificar na folha de pagamento da Prefeitura sua função era de serviços gerai, 

prestadora de serviço no Fórum, mas que no momento, intitulou-se como oficial de 

Justiça adoc. Porem não se recusou em receber, mas que com base no artigo 161 do 

regimento Interno da Casa, Inciso primeiro ao terceiro, Convocar o secretário 

Municipal de Saúde , para que venha neste Poder prestar esclarecimentos com relação 

ao Processo licitatório Processo N°  003/2019, que tratava da compra de medicamentos 

e manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Processo Licitatório, Certidões Negativas 

das Empresas que concorreram ao Processo Licitatório e também das Empresas que 

ganharam a Licitação                                                                                                                                   

Esgotada a hora Regimental o Presidente em exercício 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 28 de agosto de 2020. 


