
ATA DA SEGUNDA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE COLARES, REFERENTE AO PRIMEIRO 

PERIODO LEGISLATIVO, DA DÉCIMA 

QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 

09 DE JULHO DE 2021. 

 

  

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Colares, 

Estado do Pará, no prédio da Câmara Municipal de Colares, denominado “Palácio Professor 

Raimundo Sebastião Aranha de Oliveira”, “Plenário Imar Palheta”, sito à Rua Dr. Justo 

Chermont S/Nº, reuniram-se em caráter extraordinário a hora regimental, os Membros do Poder 

Legislativo sob a Presidência do Vereador WLADIMIR CONCEIÇÃO COSTA-MDB; 

secretariado pelos edis:  RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA-PSDB e ALCINARA 

MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA-PMN. Procedida a chamada habitual, marcaram 

presença os parlamentares:  DANIEL LOBATO LOBO- REPUBLICANOS; JOSÉ NILDO DA 

SILVA GURJÃO-PSDB; MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS SANTOS-PSC;  RENATO 

JUNIOR DO NASCIMENTO-PDT e ROBERTO JUNIOR DE MORAES LOBATO-MDB. 

Ausente a Vereadora LILIANNY RODRIGUES DE OLIVEIRA-PSDB.  Constatando haver 

quórum Presidente rogando a Deus e à Virgem do Rosário declarou aberta a presente sessão. A 

leitura bíblica realizada pelo Segundo Secretário  foi o Salmo 91. Dando prosseguimento aos 

trabalhos o Presidente deu a conhecer aos seus pares o motivo da mesma. Solicitou ao Primeiro 

Secretário que procedesse a leitura das matérias que encontravam-se sobre a Mesa Diretora. O 

Vereador RENATO JUNIOR, afiançou que iria se retirar da sessão por ainda não ter havido 

manifesto do Ministério Publico e Prefeitura em relação a Lei de Diretrizes Orçamentarias –LDO. 

Haja visto não ter tido nenhum manifesto no que tange ao PPA. Portanto iria seguir o Regimento 

Interno da Casa e também por não ter participado da reunião da Comissão ocorrida no dia vinte e 

cinco e se necessário fosse iria fazer um TCO concernente a Comissão. O Presidente da Casa 

Vereador Wladimir Conceição, falou ao Parlamentar que ficasse há vontade, porque se não 

quisesse trabalhar e nem contribuir que não atrapalhasse. Porque como Presidente já havia 

conversado com o Jurídico e Contábil da Prefeitura da legalidade da matéria,  porque se fosse pelo 

regimento Interno da Casa, os Edis nem entravam de recesso por conta dessa matéria que 

tramitava na Casa. Sendo assim que o edil procurasse conhecer o Regimento Interno para melhor 

esclarecimento. O Vereador Renato Junior, assegurou que iria procurar a Delegacia local para 

registrar um TCO. Em prosseguimento retirou-se da sessão juntamente com o Vereador José  

Nildo Gurjão.  Convém registrar que com base no artigo 37, paragrafo único do Regimento 

Interno da Casa, o Vereador José Nildo retirou-se da sessão sem autorização do Presidente. O Edil 

Rômulo Robson, quis saber se não havia nenhuma resposta do Ministério público há respeito da 

LDO. Obteve resposta negativa através do Presidente da Casa. Ato continuo, o Presidente colocou 

em discussão e votação o Parecer N° 001/2021, da assessoria Jurídica da Casa sobre o Projeto de 

Lei N° 001/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias para o exercício Financeiro de 

2022, qual obteve sua aprovação com quatro votos favorável e duas abstenções por parte do 

Vereador Rômulo Robson e Daniel Lobato. Foram lidas, discutidas, votadas e aprovadas por 

unanimidade de votos os Pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e Redação de Leis e 

Comissão de Finanças e Orçamentos sobre o Projeto de Lei acima mencionado. Ao finalizar, foi 

lido, discutido, votado e aprovado por unanimidade de votos o Projeto de Lei N° 001/2021, de 

autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentarias para o Exercício 

Financeiro de 2022. Para constar eu,_________________________________________________ 

1º Secretario mandei lavra a presente ATA, que após ser lida, discutida, votada e aprovada vai 

assinada por mim e demais vereadores presente.  

 

 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

A P R O V A D O 
 

Em:_____ de _________________de 2021. 

 

___________________________________ 

Presidente  



Sala de reuniões da Câmara Municipal de Colares em 25 de junho de 2021. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


