
ATA DA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLARES, REFERENTE AO PRIMEIRO PERIODO 

LEGISLATIVO, DA DÉCIMA QUARTA 

LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 07 DE 

DEZEMBRO DE 2018. 

 

 

Aos sete dias do mês de dezembro 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: KÁTIA REGINA SOARES BARATA – 

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 rogando a deus e à Virgem do Rosário, declarou abertas 

apresente sessão. A leitura bíblica realizada pelo Segundo Secretário foi MATEUS (04, 

27-31). Leu-se o expediente: Oficio nº. 001/2018, de 07/12/2018, oriundo do vereador 

Edson Vieira Rebelo, no qual apresenta para a Mesa Diretora a composição da Chapa 

001, denominada “TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE” , para concorrer à 

presidência do Legislativo Municipal de Colares, para o biênio 2019-2020, conforme o 

artigo 5º §1º e §2º do Regimento Interno da Casa, com a seguinte composição: Edson 

Vieira Rebelo – PSB; Kátia Regina Soares Barata – PSDB; e Elionae Almeida de Sousa 

– PT, os quais requereram nos termos estabelecidos na Lei Orgânica Municipal e 

Regimento Interno da Casa o registro da Chapa acima relacionada para concorrer à 

eleição da Mesa Diretora, para o mandato de 01/01/2019 a 31/12/2020, chapa 

denominada “TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE”, com a seguinte 

composição: EDSON VIEIRA REBELO – PSB – Presidente; KÁTIA REGINA 

SOARES BARATA – PSDB -  1ª Secretária; e ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA – PT 

– 2º Secretário. Mediante a leitura do requerimento e sem nenhuma chapa a mais 

inscrita, o Presidente procedeu o Ato de Eleição através de voto secreto. De acordo com 

o Livro de Frequência chamou nominalmente os edis para exercerem o direito de voto. 

Encerrada a votação, convidou os parlamentares Marcos Jorge Siqueira dos Santos – 

PSB e Valmin Correa da Trindade – PP para servirem de escrutinadores, que após 

conferirem as cédulas de votação existentes na urna, deram o seguinte resultado: sete 

(07) votos SIM e dois (02) votos NULOS por estarem rasuradas as cédulas de votação. 

Mediante ao exposto, o Presidente declarou o resultado oficial, anunciando que a chapa 

“TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE” teria sido a vencedora, ficando assim 

constituída: EDSON VIEIRA REBELO (PSB) – Presidente; KÁTIA REGINA SOARES 

BARATA (PSDB) – 1ª Secretária; e ELIONAE ALMEIDA DE SOUSA (PT) – 2º 

Secretário. Após o resultado oficial em conformidade com o artigo 7º do Regimento 

Interno da Casa, o Presidente anunciou que os eleitos iriam tomar posse no dia 1º de 
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Em: ______ de ______________ de 2019. 

 

___________________________________ 

Presidente  



janeiro de 2019, e a gestão seria de 01/01/2019 a 31/12/2020. Prosseguindo com os 

trabalhos, o vereador eleito agradeceu a confiança de todos, prometendo fazer um 

trabalho à frente do Legislativo com transparência e responsabilidade, e ser também 

parceiro do Executivo em tudo que for para o bem do município e seus munícipes, assim 

como aos seus pares que podiam contar com a ajuda desse legislador. Nada mais para 

ser tratado o Presidente 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 07 de dezembro de 2018. 


