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ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
 

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 
 

 

EDITAL Nº 002/2022 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA  

DA  CÂMARA MUNICIPAL DE 

COLMEIA-TO, BIÊNIO 2023 A 2024 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE COLMEIA - TO, 

representada por seu PRESIDENTE, no 

uso de suas atribuições, com fulcro no art. 

9º, 24 e ss do Regimento Interno, torna 

público, para conhecimento dos interes-

sados, a abertura das inscrições para con-

correr à eleição da Mesa Diretora, para 

exercício do mandato no biênio com iní-

cio em 1º de janeiro de 2023 a 31 de de-

zembro de 2024 (2023 a 2024). 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

Poderão inscrever-se na presente eleição 

os candidatos eleitos ao cargo de verea-

dor, para a legislatura 2021 a 2024, desde 

que devidamente diplomados pela Justiça 

Eleitoral. 

 

1.1. INSCRIÇÕES NA SECRETARIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE  

COLMEIA – TO. 

 

• Período: 01 de Dezembro de 2022 até às 

18:30h do dia 05 de Dezembro de 2022. 

• Horário de atendimento: 13h às 18h, 

com exceção do último dia quando a                            

Câmara receberá as inscrições até às 

18:30h. 

• Local: Sede da Câmara Municipal, loca-

lizada a Av. Brasil, Nº 1955, Setor Sul, 

Colmeia – TO, CEP: 77.725-000. 

 

1.2. PROCEDIMENTOS 

 

a) O direito de concorrer é individual, 

podendo um vereador integrar mais de 

uma composição. A inscrição será reque-

rida, mediante protocolo, junto a Secreta-

ria até às 18:30h do dia 05 de Dezembro 

de 2022. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

b) A Sessão Ordinária, será realizada no 

Plenário Abendigá Máximo Rodrigues, 

situado na sede da Câmara Municipal; 
 

c) O requerimento de registro deverá 

conter, obrigatoriamente, o registro indi-

vidual, ou chapa, até uma hora antes da 

sessão destinada a eleição, dos candidatos 

indicados pela bancada ou blocos parla-

mentares ao cargo que lhe tenham sido 

atribuídos, ou de candidatos avulsos. 
 

d) Na composição de candidatos a Mesa 

Diretora deverá ser assegurada, tanto 

quanto possível, a representação proporci-

onal dos partidos integrantes da Câmara. 
 

2. DAS IMPUGNAÇÕES 
 

a) Inscritos os candidatos e suas respecti-

vas composições, poderão os demais 

vereadores, desde que eleitos e devida-

mente diplomados pela Justiça Eleitoral, 

para a legislatura 2021 a 2024, de forma 

individual ou conjunta, apresentar até às 

19:00h horas do dia 05 de Dezembro de 

2022, impugnação fundamentada, que 

será objeto de imediato encaminhamento 

ao Presidente da Casa, que, munido de 

parecer jurídico, promoverá a decisão, 

segundo o Regimento Interno, a Lei Or-

gânica e os princípios gerais de direito, 

podendo, se assim entender, convocar em 

caráter de urgência urgentíssima, os vere-

adores para sessão extraordinária a reali-

zar-se no dia 05 de Dezembro de 2022 às 

19:30h, para deliberar sobre a matéria, 

realizando em seguida a votação, sendo 

que, na impossibilidade comprovada e 

certificada, de não se conseguir realizar a 

sessão, prevalecerá a decisão da Mesa 

Diretora, por maioria dos membros, como 

definitiva, não se admitindo a partir daí 

qualquer questionamento a respeito da 

matéria. 
 

3. DA VOTAÇÃO 
 

a) A eleição da nova Mesa Diretora para 

o biênio 2022 a 2023, no início da sessão 

Ordinária e, do dia 05 de Dezembro de 

2022, às 19:30h, com duração do tempo 

necessário à consecução de suas finalida- 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

des, sendo admitida tolerância máxima de 

30 minutos para o seu início. 

 

b) Será conduzida, por disposição regi-

mental, pela mesa diretora imediatamente 

anterior. 

 

c) Antes de iniciar-se o processo de vota-

ção, será feita pelo 1º (primeiro) secretá-

rio(a), exposição clara de todos os proce-

dimentos a serem observados, e debelada 

qualquer dúvida existente. Para tanto, se 

necessário, será ouvido o Jurídico da 

Câmara, de modo que ao iniciar a vota-

ção, não paire qualquer dúvida sobre o 

pleito e sua forma de realização.  

 

d) Superada a fase de explicações e cons-

tatada a presença de quórum dos vereado-

res,  o Presidente determinará o início do 

processo de votação, que ocorrerá em 

escrutínio secreto - § 1º, Art. 9º RI, com 

cada vereador recebera uma cédula indi-

vidal para cada cargo contendo o nome 

dos candidatos e o cargo a que concor-

rem, as cédulas serão rubricadas pelo 

presidente, primeiro e segundo secretário 

e entregue aos votantes no momento do 

exercício do voto; 

 

e) Será considerado eleito presidente o 

candidato que, registrado na forma deste 

regimento, obtiver a maioria absoluta de 

votos, excluindo-se os brancos e nulos. 

 

f) Se houver mais de um candidato a 

presidente e nenhum alcançar maioria de 

votos na primeira votação far-se-á nova 

votação logo após a proclamação do re-

sultado concorreram os 2 mais votados, 

considerando-se eleito aquele que obtiver 

a maioria simples dos votos válidos no 

caso de empate declarar se a eleito pri-

meiramente o candidato com maior nú-

mero de mandatos e se ainda persistir o 

empate declarar-se eleito o mais idoso. 

 

g) Para os demais cargos da mesa diretora 

serão considerados eleitos os candidatos 

que obtiverem maioria simples de voto 

obedecendo às regras do parágrafo ante-

rior. 
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h) O (A) Secretário(a) designado(a) para 

o ato, fará a apuração, organização na 

ordem decrescente dos votos e leitura do 

resultado. 

 

4. DA POSSE 

 

a) Concluindo o processo de votação, 

com apuração e divulgação do resultado, 

será proclamado pelo Presidente em exer-

cício o vencedor e sua respectiva compo-

sição que tomara posse em 1º de Janeiro 

de 2023. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

5.1. Os casos omissos e situações não 

previstas no Regimento interno, Lei Or-

gânica Municipal e no presente Edital, 

serão decididos pelo Plenário, mediante 

proposição do Presidente da atual Mesa 

Diretora, após parecer jurídico sobre a 

questão. 

 

Colméia-TO, 30 de novembro de 2022 

 

Publique-se. 
 

ISAAC COSTA DE CARVALHO 

Vereador-Presidente 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

COM MENOS DE 1% DE CHANCE, PEDRO PIMEN-
TA SOBREVIVEU À AMPUTAÇÃO DAS PERNAS E 

BRAÇOS E É EXEMPLO VIVO DE SUPERAÇÃO 

 

 
 
Já pensou em ouvir do seu médico que você 
tem menos de 1% de chance de sobreviver a 
uma cirurgia de alto risco? Pedro Pimenta, 
escritor, palestrante e empresário, ouviu. O 
preço da sobrevivência foi a amputação das 
pernas e braços. Mas limite é palavra desco-
nhecida para Pedro: exemplo vivo de supera-
ção. E essa é a história que vamos te contar – 
para te inspirar! 

Em 2009, Pedro descobriu que tinha contraído 
uma meningite bacteriana ao acordar de um 
coma de seis dias após passar mal. Depois de 
um mês internado, pegou uma infecção hospita-
lar e os médicos decidiram amputar suas pernas 
e braços. A adaptação a uma nova realidade 
exigiria doses extras de resiliência. Não foi fácil. 
 
“Dava muito medo pensar que eu ia viver num 
mundo que não é feito pra quem não tem parte 
dos braços e das pernas. Foi um alívio eu ter a 
alta. Mas ao mesmo tempo deu uma inseguran-
ça muito grande. Porque no hospital a gente 
tinha um ambiente controlado e agora eu teria 
que enfrentar o mundo”, lembra Pedro. 
 

 
 
Ao pesquisar como seria a sua vida dali pra 
frente, as respostas foram nada animadoras. 
Disseram coisas como, “se o Pedro der dez, 
vinte passos sem uma cadeira de rodas, já vai 
ser o recorde mundial”, e que ele precisaria ser 
acompanhado por um cuidador pelo resto dos 
seus dias. Porém, Pedro não abaixou a cabeça, 
pensou: “Dizem que eu vou conseguir dar dez, 
vinte passos. Por que eu não consigo dar cem, 
duzentos?'”. 
 
Foi então que surgiu a oportunidade de fazer a 
sua reabilitação em uma clínica nos Estados 
Unidos, especializada nesse tipo de amputação. 
Quando chegou lá, Pedro encontrou veteranos 
de guerra que também tinham amputado ambas 
as pernas abaixo do joelho. Não seria qualquer 
recuperação, mas inspirada em treinamentos 
militares: dureza mesmo, tanto que um dos 
militares que Pedro conheceu desistiu. Pedro, 
ao contrário, se entregou por inteiro e o resulta-
do? Voltou ao Brasil empurrando sua cadeira de 
rodas!  

 
“Vivo uma vida 100% independente através do uso 

de próteses”. 

 
De volta ao país, Pedro, que àquela altura 
estava trabalhando para a empresa responsável 
pela sua reabilitação, decidiu que seria muito 
mais útil se ficasse por aqui. Ficou e realizou o 
sonho de ter a própria clínica focada na recupe-
ração de amputados, em São Paulo. 
 
Fonte:  
https://razoesparaacreditar.com/pedro-pimenta-
amputacao-pernas-bracos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Administração,  

Gestão e Planejamento (Dec. nº 68 de 28/06/2022) 

Alessandra das Neves Rosa Fonseca 

Secretária Municipal de Transparência  

e Controle Interno (Dec. nº 69 de 28/06/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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