
 

ATA DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE COLARES EM HOMENAGEM 

AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 

REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2020. 
 

  

 

 

Aos seis 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 “Palácio Professor Raimundo 

Sebastião Aranha de Oliveira”, “Plenário Imar Palheta”, sito à Rua Dr. Justo Chermont S/Nº, 

reuniram-se em caráter solene os Membros do Poder Legislativo, sob a Presidência do vereador 

EDSON VIEIRA REBELO-PSB, secretariado pelos edis: KÁTIA REGINA SOARES BARATA-

PSDB e ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA-PT. Procedida a chamada habitual marcaram 

presença os parlamentares: NILMAR GAMA MIRANDA-PR; RENATO JUNIOR DO 

NASCIMENTO-PP; RÔMULO ROBSON OLIVEIRA DE OLIVEIRA - PSDB; e WLADIMIR 

CONCEIÇÃO COSTA-MDB. Ausente os Vereadores, MARCOS JORGE SIQUEIRA DOS 

SANTOS-PSB e VALMIN CORRÊA DA TRINDADE –PP. O Presidente, prosseguindo com os 

trabalhos, solicitou ao Segundo Secretário que procedesse a leitura do Evangelho, o qual leu o 

Livro dos Provérbios (31, 10-12). Ato contínuo, convidou o Vice-prefeito para compor a Mesa 

Diretora e destacou a presença das Mulheres na galeria da Casa. De acordo com a indicação dos 

vereadores, o Presidente convidou as Senhoras para receberem o Título de Honra ao Mérito 

concedido por este Poder Legislativo pelos relevantes trabalhos prestados a este município de 

Colares. Concluída a entrega dos títulos, o Presidente franqueou a palavra aos vereadores que 

foram unanimes ao destacarem o papel das Mulheres na sociedade, destacando aquelas que 

buscaram ter seu espaço em prol do desenvolvimento do município. O Vice-prefeito, com a palavra 

agradeceu as mulheres presentes e representadas e em nome do Prefeito felicitou-se com todas as 

mulheres colarenses que brilhantemente desenvolvem seu papel no lar e na sociedade. O 

Presidente da Casa agradeceu a presença de todas  e  felicitando-se com as mulheres colarenses, 

rogando-lhes saúde, paz e amor. 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/PA, em 06 de março de 2020.  

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

APROVADO 
 

Em: _____ de _______________ de 2020 

 

___________________________________ 

Presidente  


