
ATA DA SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES, 

REFERENTE AO PRIMEIRO PERIODO 
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LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 23 DE 

NOVEMBRO DE 2018. 

 

 

Aos vinte e très dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, neste Municipio 

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, sob a presidência do vereador ROMULO ROBSON 

OLIVEIRA DE OLIVEIRA – PSDB, secretariado pelos edis: ELIONAE ALMEIDA DE 

SOUSA – PT e RENATO JUNIOR DO NASCIMENTO – PP. Procedida a chamada 

habitual marcaram presença os parlamentares: ANDREIA REGINA RODRIGUES 

PEREIRA – PSDB; EDSON VIEIRA REBELO – PSB; MARCOS JORGE SIQUEIRA 

DOS SANTOS – PSB; NILMAR GAMA MIRANDA – PR; VALMIN CORREA DA 

TRINDADE – PP e WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA – MDB Constando haver 

quórum, o Presidente em exercício declarou aberta a presente sessão. A leitura bíblica 

realizada pelo Segundo Secretário em exercício foi LUCAS (19,045-48). Foram lidos os 

seguintes expedientes: Of. nº. 117/2018, encaminhando o Projeto de Lei Orçamentária 

Anual – LOA, do município de Colares para o exercício financeiro de 2019; Of. nº. 

060/2018, da procuradoria Geral do Municipio, encaminhando cópia do relatório 

Resumido de Execução Orçamentária – RGO, referente ao 2º e 3º bimestres de 2018, 

bem como cópia do relatório de Gestão Fiscal – RGF, referente ao 1º quadrimestre de 

2018. Foram lidos e repassados para a Comissão de Orçamento e Finanças os Projetos 

nºs. 05, 06, 07, 08, 090e010/2018, origem interna de autoria do Vereador Presidente 

Romulo Robson para análise e posterior parecer. Na HORA DO GRANDE 

EXPEDIENTE usando a Tribuna da casa o vereador NILMAR GAMA falou a respeito 

da reunião com a Promotora, pois era de suma importância para o município, mas que 

sentiu falta dos legisladores, pois se tratava do preço abusivo cobrado pela empresa 

CONAM. Perguntando ao Primeiro Secretário a respeito do plebiscito, o qual responde 

se o povo quer ou não a ponte, e que nessa noite aconteceram dois homicídios no 

município e que em sua opinião está acontecendo muita criminalidade. Que seja 

cobrado do governo esse apoio, pois ele foi muito bem votado, porque esse governo que 

aí está é a pior gestão, pois o povo é quem perde em saúde e educação. E vivem em um 

país democrático e as maioria votou em Bolsonaro. Fez uma observação da qual a 

Prefeitura e a Câmara Municipal ganharam uma premiação por transparência, mas 

falta muita coisa para o município como especialidades médicas e remédios, e na 

Câmara nada funciona, e pergunta o que está acontecendo com essas coisas? O 

Presidente censurou o vereador Nilmar e não deu mais ordem de fala, pois o mesmo já 

havia extrapolado seu tempo, não podendo mais se pronunciar. Fazendo uso da 

Tribuna da Casa o vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO direcionou a sua fala ao 

Presidente da Casa, dizendo-lhe que bom que estava usando o regimento Interno da 

Casa, pois na sessão passada não encerrou quando outro vereador usou a Tribuna duas 
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vezes. Falou que é uma palhaçada, uma pouca vergonha que na UBS não tenha 

nenhum papel para fazer anotações de uma PA e nem AAS. E que fez uma pergunta ao 

Chefe do Almoxarifado sobre os medicamentos para o Ariri, obtendo como resposta que 

não tem recebido pedido de medicamento para o Posto daquela localidade. Que é 

revoltante que uma senhora de 70 anos tenha que sofrer para conseguir uma consulta, 

pois essa senhora teve que dormir na praça para conseguir uma ficha para 

atendimento, e só foi atendida de manhã e são apenas dez fichas que são ofertadas, e se 

o paciente estiver muito doente ele vai morrer porque só são atendidos dez pessoas. 

Falou novamente que a UBS está péssima e que o melhor é que o povo seja atendido 

dentro de suas casas, pois será mais asseado. Solicitou que o Presidente encaminhasse 

ofício ao Prefeito pedindo iluminação do igarapé Tubinho até o bairro do Bacuri, pois 

está totalmente às escuras, correndo o risco de acontecerem assaltos nas imediações. 

Que é desumano o município possuir somente uma viatura disponível, pois o Secretário 

de Finanças cortou o combustível das viaturas para que façam rondas e de segurança 

ao munícipes. Falou que essa era a pior gestão e tomara que nenhum vereador se 

reeleja, pois o que ele sabia, Prefeito era que deveria ter medo de vereador e não o 

contrário. Comentou que fez uma pergunta à funcionária da Casa sobre o resultado do 

concurso que teve anteriormente, a funcionária respondeu que tinha mas que não sabia 

onde estava, na qual se tratava da efetivação de um funcionário. Pediu novamente ao 

Presidente que encaminhasse ofício ao Prefeito a respeito do cronograma de trabalho de 

limpeza das ruas e travessas para o translado do Círio de Nossa Senhora do Rosário. 

Assomando a Tribuna da Casa a vereadora ANDREIA REGINA perguntou ao 

Presidente se já havia alguma resposta do secretário de saúde a respeito do ofício de sua 

autoria que se tratava do ACS de Maracajó. Obteve como resposta que não, mas que iria 

pessoalmente levar um ofício reiterando. Parabenizou o Prefeito pelo selo dourado e 

ótima transparência. Falou que era muito triste o ocorrido com um morador da 

localidade de Maracajó, e desejou profundas condolências à família enlutada. Disse 

também que não sabia da reunião com a Promotora, pois se soubesse fazia questão de 

participar, porque é um caso de muita importância para o município. Indagou 

novamente ao Presidente sobre o ofício enviado ao Secretário de Segurança Pública na 

qual solicitava um contingente maior de policiais para o município. Obteve como 

resposta que esse também seria reiterado. Da Tribuna da Casa o vereador VALMIN 

TRINDADE enviou um forte abraço ao ex-vereador Valmir da localidade de Ariri que 

se fazia presente na galeria da Casa. Disse que sua fala seria voltada à Vila esperança e 

ao Posto de Gasolina. Pediu que o Presidente encaminhasse um requerimento verbal ao 

senhor Prefeito pedindo que seja construída calçada de ambos os lados, com meio fio 

desde o posto de gasolina até a Vila Esperança, pois as pessoas correm um risco muito 

grande quando por ali trafegam. O vereador Elionae Almeida aparteou sua fala pedindo 

que possa contribuir e reforçar esse requerimento, pois o mesmo já havia feito um 

pedido. O vereador Wladimir Conceição também relatou que havia pedido a iluminação 

pública para esse perímetro, e melhorou bastante, elogiando esse vereador por mais esse 

requerimento. Retomando a fala o vereador Valmin disse que gostaria de saber sobre a 

cópia do documento que foi falado sobre a comunidade de Fazenda. O Presidente 

respondeu que logo terá em suas mãos. Pediu também cópias para analisar o 

documento sobre a ASPERFA. E a respeito do plebiscito, tem que ter sim, e acha que 

todos tem que ouvirem as respostas do povo, que sim ou não à ponte para Colares. Da 



Tribuna da Casa o vereador EDSON REBELO assomou sua fala a dos vereadores a 

respeito do Requerimento verbal sobre a Vila Esperança, e esse edil entendia que esse 

calçamento e meio fio eram de suma importância. Respondeu ao vereador Nilmar que a 

respeito da emenda para os ramais, na semana que se sucedia estaria na conta da 

Prefeitura, pois deu a entender que ainda não está na conta. E que em relação à ponte, 

em sua opinião é uma faca de dois gumes, pois esses homicídios que houveram no 

município, já servem de resposta de que essa ponte é de fundamental importância para o 

município, e que o povo que responda em forma de plebiscito se quer ou não. Que é 

muito triste essa violência e que só uma viatura é pouco para suprir essas necessidades, 

e que vai averiguar a respeito dessa falta de combustível para as viaturas. Fez o convite 

ao povo para a inauguração da Escola Dr. José Malcher que será no dia sete de 

dezembro às cinco horas, pois é um sonho realizado, e que essa escola está muito bonita. 

Que é muito triste essa discussão com os colegas vereadores, mas que quando vierem 

falar que tenham provas, e que é muito triste a falta de remédios e que isso repercute no 

Prefeito. Pediu que coloquem alguém para fiscalizar nos postos de saúde para que não 

falte remédios, pois é de suma importância. O Presidente perguntou aos vereadores se a 

votação poderia ser no dia dez de dezembro, porque a inauguração será no dia sete, no 

mesmo dia da votação para a composição da Nova Mesa Diretora da Casa. O vereador 

Edson falou que os horários seria diferentes, e que por isso que a inauguração seria às 

17 horas. O vereador Nilmar disse que no dia dez não daria porque seria pós círio. O 

Presidente disse que o vereador não teria ordem para falar. O vereador disse que ele não 

poderia calar sua boca. Após acirrada discussão e pelo não cumprimento do regimento 

Interno da Casa, o Presidente encerrou a Sessão às 10:20 horas. E para constar eu, 

______________________________________, Primeiro Secretário 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 23 de novembro de 2018. 


