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Aos trinta 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 ELIONAE ALMEIDA 

DE SOUSA – PT, secretariado pelos edis: RENATO JUNIOR  DO NASCIMENTO – 

PP e WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA - MDB. 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; e VALMIN CORREA DA 

TRINDADE – PP. Ausente o vereador ROMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA 

– PSDB que por motivos particulares iria chegar com atraso na Sessão. Leu-se o 

expediente: Of. nº. 001/2018, proveniente da vereadora licenciada Kátia Regina Soares 

barata. Em prosseguimento o Presidente solicitou que o Primeiro Secretário procedesse 

a leitura do referido ofício, no qual, de acordo com as leis vigentes no município 

comunicada que a vereadora licenciada acima mencionada estaria assumindo a 

vacância de vereadora na legislatura municipal na sessão ordinária do dia trinta de 

novembro de dois mil e dezoito. Acatando a solicitação em apreço, o Presidente em 

exercício agradeceu à vereadora Andreia Regina, suplente da vereadora acima 

mencionada, facultando-lhe a fala. A edil suplente ANDREIA REGINA garantiu estar 

deixando a Casa com a consciência do dever cumprido, pois levava o legado que nesses 

dez meses havia contribuído para o engrandecimento de sua localidade Maracajó e de 

todo o município de Colares, pois continuará contribuindo a bem de todos os munícipes. 

Agradeceu de coração a cada vereador que continuará na luta e que tão bem a 

acolheram neste parlamento, porque se for da vontade de Deus, esperava uma nova 

oportunidade, estendendo um longo abraço para todos os seus pares. Os vereadores 

presentes foram unanimes em honrosamente agradecer à vereadora suplente pela sua 

contribuição no Legislativo Municipal, pois com sua humildade e dedicação tinha dado 

a sua parcela de contribuição em prol do município de Colares. Dessa feita, 

expressavam sua gratidão a referida vereadora por mais uma etapa vencida, rogando-

lhe sucesso nessa nova trajetória de vida. O Presidente em exercício agradeceu 

novamente à vereadora suplente, colocando o Parlamento à sua disposição para 

qualquer eventualidade, pois nesses meses presente na Casa como legisladora, havia 

contribuído muito a bem do município como um todo. Ato contínuo, o Presidente em 

exercício convidou a vereadora Kátia Regina, para que de acordo com as leis vigentes 

no município assumisse sua cadeira no Parlamento Municipal. Ao assumir seu assento 

na bancada de vereadores, a vereadora KÁTIA REGINA afiançou estar de volta à Casa 

para dar continuidade nos trabalhos legislativos em prol do povo colarense. Destacou 

sua atuação como Secretária de Meio Ambiente, onde as cobranças foram muito 
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grandes, mas a experiência havia sido muito válida. Rogando aos seus pares que juntos 

pudessem ser parceiros para juntos averiguarem as situações que passarem por este 

Poder. Pediu apoio também com relação a aprovação do Projeto de Lei do Meio 

Ambiente, pois a secretaria que trata dessa parte seria o centro do município e se o 

trabalho fosse de luta e consciência na questão do lixo, muito seria concretizado ao bem 

estar e saúde dos munícipes.  Agradeceu o acolhimento de todos nesse período que 

assumiu a pasta da Secretaria acima mencionada. Na HORA DO GRANDE 

EXPEDIENTE o vereador MARCOS JORGE deu boas-vindas à vereadora Kátia 

Regina. Pediu o envio de ofício ao Secretário de saúde para que informasse o porquê do 

ESF de Maracajó não ser aberto para atendimento dos pacientes às sextas-feiras. 

Agradeceu o Secretário de Infraestrutura e Secretário de cultura pelas ações que 

ocorreram nas comunidades, mas que infelizmente só ocorrem no período do círio. Da 

tribuna da Casa o vereador NILMAR GAMA pediu providencias com relação à ponte de 

São Pedro, porque na sessão realizada na comunidade houveram promessas para a 

construção da mesma. Faro que até o presente momento não havia ocorrido. Situação 

essa que está afetando diretamente os alunos que residem na Vila União, por 

impedimento do percurso do ônibus escola que não pode trafegar sobre a ponte que está 

totalmente impossibilitada. Solicitou que fosse enviado ofício à Secretária de Educação 

para que enviasse a esse parlamentar o contrato de aluguel dos ônibus escolares, até 

porque o programa do EJA acabou no meio rural e os alunos do programa necessitam 

chegar até a sede do município em busca de concluírem seus estudos. Todavia, todos 

seriam sabedores das péssimas condições dos ramais e da péssima qualidade do 

transporte, mesmo tendo recursos para tal, porque o dinheiro vem ao município e os 

alunos da EJA devem serem mantidos e assegurados a eles também a merenda escolar. 

Garantiu que a Secretaria de Infraestrutura só estava fazendo serviço irregular, pois o 

trabalho realizado no igarapé Tubinho, antecedendo o Círio da Padroeira, foi de 

péssima qualidade. Destacando também a saúde e educação que estão em condições 

precárias, pois na UBS centro não tem dentista, ginecologista e etc. afiançou que as 

ESF só estariam funcionando por ter recursos específicos para a área. E como se não 

bastasse a Prefeitura justifica seus erros distribuindo cestas básicas, porque não dá 

saúde, educação e saneamento básico. Dando a entender que a gestão só pensa em se 

dar bem e esquece do povo, pois o sogro do seu irmão adoeceu, precisando ser 

transferido e não tinha nenhuma ambulância, episódios dessa natureza que não 

conseguia entende, pois o município dispõe de seis ambulâncias. Dessa feita, pediu que 

fosse enviado ofício ao Secretário de Saúde para que envia cópias dos extratos 

bancários de gastos em oficinas com as ambulâncias. Da tribuna da Casa o vereador 

VALMIN TRINDADE em nome dos moradores da localidade de Fazenda, convidou os 

parlamentares e o povo de modo geral para participarem do Círio da padroeira da citada 

localidade Santa Luzia. Que pudessem também estar assistindo um show pirotécnico na 

transladação às dezenove horas, promovido pelos filhos e amigos de Fazenda. Falou ao 

seu par Nilmar Gama que somente o Líder de Governo teria respostas a todas as suas 

indagações e questionamentos, porque somente ele teria todas as respostas. Assomando 

a tribuna da Casa o vereador EDSON REBELO garantiu aos moradores do Conjunto 

Boa Esperança que iria formar uma comissão para irem à Caixa Econômica Federal 

(Belém) saber qual a real situação das casas, até porque, somente a caixa como órgão 

competente poderia dar respostas e habilitar se for o caso os moradores para terem suas 



moradias dignas. Convidou todos os presentes para os círios de Santa Luzia (Fazenda) e 

Nossa Senhora da Conceição (Genipaúba da Laura). Afiançou não ser sabedor de quem 

havia prometido a ponte de São Pedro, até porque a bomba d’água que havia prometido, 

já havia sido entregue. Portanto, como Líder de Governo iria em busca de informações 

concretas perante o Executivo. Demonstrou satisfação com o retorno da Vereadora 

Kátia Regina ao Legislativo Municipal, até porque a permanência da Vereadora 

Andreia Regina nesta Casa contribuiu com o vereador Marcos Jorge que tão bem 

representou a localidade de Maracajó. Informou aos presentes que não estava 

confirmada a entrega da Escola Dr. José Malcher no dia sete como havia comentado. 

Passados os trabalhos para a PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA da Tribuna da 

Casa o vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO teceu comentários com relação a uma ação 

ocorrida no igarapé Tubinho, pois ao ver o serviço às vésperas do Círio, constatou que 

haveria problema, pois um cais de arrimo poderia causar danos devido à queda d’água, 

porque ao esburacar nas laterais a terra irá toda para dentro do igarapé. Ainda falou 

que deveriam haver círios todos os meses para que preparassem as comunidades. 

Garantiu que com o começo das chuvas o bairro Jangolândia começou a alagar, que 

por irresponsabilidades do prefeito e secretário de infraestrutura o que haviam 

prometido, nada fizeram e ainda como não bastasse têm moradores que culpam os 

vereadores. Quando que eles mesmos foram os culpados por terem em comissões do 

bairro cederem as promessas. Portanto este edil estava cansado de ouvir críticas por 

consequência de uma administração irresponsável. Pediu ao novo presidente da casa 

que fizesse ser cumprido o regimento interno da casa, porque vereador que adentrar ao 

recinto da casa após o início da sessão não terá direito de fala. Portanto deve-se 

moralizar a casa e vereador que não quiser seguir que renuncie ao cargo. Solicitou o 

envio de ofício ao Prefeito para que mande providenciar a limpeza como um todo na 

UBS e remédios que estão em falta. Sugeriu à Comissão de Saúde que pudesse estar 

averiguando das ambulâncias, limpeza na UBS que encontra-se suja e pérfida e a 

problemática da saúde de modo geral que está indo de mal a pior. Oficializasse o 

Secretário de Infraestrutura e Secretário de Cultura para que fizessem uma escada com 

corrimão, até embaixo na lateral do Tubinho para que de melhor acesso para as pessoas 

que precisam exercitar-se ao fazerem as atividades de fisioterapia, trabalho esse em 

caráter de urgência e bem acessível em custos. Pediu ao Presidente da Casa que pudesse 

estar providenciando uma cobertura ao lado da Câmara Municipal, local destinado ao 

estacionamento, pois devido ao tempo chuvoso os veículos dos vereadores, Assessores e 

Funcionários ficam expostos nas calçadas, prejudicando o ir e vir das pessoas. 

Assegurou ter ido visitar a Escola Sede Dr. José Malcher e constatou que no local há 

muito ainda por se fazer, principalmente no telhado que tem muitas goteiras. Todavia, 

esperava que fosse inaugurada e entregue aos docentes e discentes em tempo hábil para 

se trabalhar, por se tratar de uma escola que dará orgulho ao povo colarense. Em 

aparte o vereador Edson Rebelo falou que houvesse interesse por parte de todos o local 

poderia servir até como uma pequena universidade. Retomando a fala o parlamentar 

solicitou da presidência que encaminhasse ofício ao Gestor Municipal para que 

providenciasse cópias dos relatórios de gestão de todas as Secretarias Municipais, 

porque o município estava indo de mal a pior. Felicitou-se com a vereadora Kátia 

Regina pelo seu retorno ao Legislativo. Agradecendo à vereadora suplente Andreia 

Regina pela grande contribuição que deu em prol do povo colarense. O vereador 



RENATO JUNIOR rogou ao Presidente da Casa o envio de ofício para a ARCON afim 

de que possa estar averiguando a Empresa de Transporte de Passageiros Monte 

Hebron, que faz a linha Belém/Colares/Belém, porque a mesma não está prestando 

serviço de boa qualidade aos usuários do transporte e com isso prejudica o povo. Assim 

como às VANS que prestam serviço ao povo de Colares. Ofício ao Senhor Fernando 

Tadashi, Diretor Operacional da Celpa solicitando que o Programa Luz para Todos seja 

estendido aos moradores da Vila Santiago na localidade de Guajará. Quis saber a 

respeito da Coordenação de Defesa Civil no Municipio, porque a mesma deve 

manifestar-se, pois a erosão está destruindo a frente do bairro Bacuri, até porque o 

município foi contemplado com benefícios para a construção de cias de arrimo, através 

do Ministério das Cidades, mas que até o momento nada ainda teria sido liberado. Deu 

boas vindas à edil Kátia Regina e agradeceu a vereadora suplente Andreia Regina pela 

sua atuação em benefício do município de Colares por questão de ordem a vereadora 

Kátia Regina garantiu que os transportes que prestam serviço público no município de 

Colares estão caóticos, precisando com urgência de melhorias. Afiançando que o 

Legislativo Municipal tinha forças para cobrar melhorias por parte de seus 

proprietários. Na ótica de sua oratória, o vereador ELIONAE ALMEIDA associou-se à 

fala de seus pares com relação ao déficit no transporte público do município de Colares. 

Reforçando que a empresa Monte Hebron, seu proprietário deveria prestar 

esclarecimentos porque os problemas são pertinentes aos passados. Assegurou que a 

situação do bairro Jangolandia ainda não havia sido resolvida, pois no inverno passado 

várias ruas e travessas ficaram totalmente alagadas, ficando a promessa do Prefeito à 

comissão formada no bairro que o serviço seria feito. Fato que ainda não aconteceu, até 

mesmo pela falta de iniciativa do Secretário de Infraestrutura. Entendendo até que 

deveria haver cobrança ao Prefeito com relação ao feito, porque a situação deve ser 

amenizada, pois as chuvas já começaram a cair e o caos poderá ocorrer novamente. 

Pediu ao Líder do Governo que pudesse levar essa reivindicação ao Prefeito, pois existia 

duas máquinas na Prefeitura concertadas e com motor novo, que poderiam fazer o 

serviço em tempo hábil. Pediu que fosse feito com a máxima urgência para não terem 

problemas com os moradores. Repassados os trabalhos para a SEGUNDA PARTE DA 

ORDEM DO DIA o Presidente em exercício anunciou a presença do Presidente do 

Legislativo vereador ROMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA o qual após 

convite do Presidente em exercício ocupou seu acento na Mesa Diretora, por motivos 

particulares preferiu fazer parte da Mesa das bancadas. Foi lido e repassado à 

Comissão Permanente de Justiça e Redação de Leis, o Projeto de Lei nº. 001/2018, que 

declara como de utilidade pública a Liga Esportiva Municipal de Colares, e dá outras 

providencias, para análise e posterior parecer. Foi lido e discutido o Parecer nº. 

004/2018, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, sobre o Projeto 008/2017, 

originário do Executivo Municipal que institui feriados municipais no município de 

Colares e dá outras providencias. Convém registrar que o projeto em apreço foi retirado 

a pedido de visto por parte do vereador Wladimir Conceição. Foi lido, discutido, votado 

e aprovado por unanimidade o Parecer nº. 008/2018, da Comissão de Justiça e Redação 

de Leis, sobre o Projeto de Lei nº 002/2018, de autoria do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre a criação de políticas de meio ambiente do Municipio de Colares, estado do 

Pará e dá outras providencias. Foi lido, discutido, votado e aprovado o Requerimento nº. 

001/2018, de autoria do vereador Romulo Robson, requerendo do Executivo Municipal 



que sejam feitas duas lombadas, sendo uma no início e outra no final da Vila 

Esperança, assim como a colocação de iluminação pública na mesma. Foi repassado 

para a Comissão de Justiça e Redação de Leis o Projeto de Lei nº. 011/2018, origem 

interna de autoria do vereador Romulo Robson, que dispõe sobre a nomeação do 

Conjunto Boa Esperança, e dá outras providencias, para análise e posterior parecer. O 

vereador Nilmar Gama pediu à Mesa Diretora o envio de ofício ao Prefeito Municipal, 

solicitando que enviasse a esse legislador cópias da planta da Escola de Juçarateua e a 

Certidão Negativa. O edil Wladimir Conceição pediu que fosse encaminhado ofício ao 

Vigário da Paróquia para que analisa a possibilidade de trazer a imagem peregrina de 

Nossa Senhora do Rosário a esta Casa no dia da Sessão Solene em homenagem a 

Padroeira. Desejou um feliz círio a todos os moradores e visitantes das localidades de 

Fazenda e Genipaúba da Laura. O vereador Renato Junior felicitou-se com todos os 

músicos da cidade de Colares pela passagem do dia do músico. Parabenizou também as 

comunidades onde serão realizados os círios de suas padroeiras. O parlamentar Valmin 

Trindade deu boas vindas a vereadora Kátia Regina pelo seu retorno à Casa de Leis. O 

vereador Presidente Romulo Robson comentou a respeito do selo Dourado que lhe foi 

concedido através do tribunal de Contas dos Municípios, onde todos poderão ver todos 

os gastos e despesas da Câmara Municipal que estão publicadas no Portal da 

Transparência. Destacou também os documentos que foram digitalizados e que 

encontram-se em ordem, porque haviam sido encontrados quase que deteriorados. 

Sentindo-se muito feliz por ter contribuído com o feito mas que posteriormente seria 

feita uma apresentação final. Dessa forma, comunicou que na próxima sexta-feira 

haveria a apresentação do referido trabalho. Agradeceu aos funcionários do Legislativo 

pela força dada para a alimentação do Portal da Transparência, o qual teve aprovação 

em cem por cento do TCM. Esgotada a hora regimental, o Presidente em exercício 

encerrou a presente sessão, convocando os edis para a próxima.  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 30 de novembro de 2018. 


