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Ata da Sessão de Eleição da Mesa Diretora para o ano de 2023, realizada dia 3 de 

novembro de 2022, nesta cidade de Ipixuna do Pará. Termo judiciário da Comarca de 

Ipixuna do Pará, Estado do Pará, República Federativa do Brasil. 
 

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 

trinta minutos, na sede do Poder Legislativo de Ipixuna do Pará, sito na Travessa 

Padre Anchieta, s/n, bairro Vila Nova, nesta cidade de Ipixuna do Pará, reuniram-se 

os senhores vereadores para a eleição da Mesa Diretora para o ano de 2023, sob a 

presidência do vereador Fábio de Almeida Souza, secretariado pelos vereadores 

Evandro de Lima Souza, 1º Secretário e Benício da Conceição Braga, 2º Secretário. 

Fez a leitura de um trecho da Bíblia o vereador Railton da Silva,  em Romanos, 13: 

1-3, e após a chamada dos vereadores para verificação de quorum, o Sr. Presidente 

declarou aberta a presente sessão, solicitando a leitura do Edital de Convocação nº 

08, de 28/10/2022, publicado pela presidência da Casa, dando conhecimento aos 

vereadores da eleição da Mesa, bem como o Ofício nº 08, de 3/11/2022, do vereador 

Robson Santiago, registrando a Chapa 01, assim constituída: PRESIDENTE: 

Robson Monteiro Santiago; 1º SECRETÁRIO: Railton da Silva e 2º 

SECRETÁRIO: Mardônio Jhones Martins Duarte, para concorrer a eleição da 

Mesa Diretora para o exercício de 2023 no dia 3/11/2022 e o Ofício nº 10, de 

3/11/2022, do Vereador Claudenor Alves, registrando a Chapa 02, assim 

constituída: PRESIDENTE: Claudenor Alves da Silva; 1º SECRETÁRIO: Gilson 

Sousa de Oliveira e 2º SECRETÁRIO: Fábio de Almeida Souza.  Com as chapas 

01 e 02 devidamente inscritas dentro do prazo regimental, inclusive com as 

autorizações dos candidatos, em anexo, o Sr. Presidente convidou os vereadores 

Paulo Sérgio e Francisco Freitas para fazerem a verificação da urna, das cédulas de 

votação e a cabine de votação. O Sr. Presidente após anunciar as chapas inscritas e 

orientar sobre a votação, solicitou ao 1º Secretário que procedeu a chamada dos 

vereadores, um a um, num total de 11 (onze), na seguinte sequência: Antônio do 

Santos Mendes, Benício da Conceição Braga, Claudenor Alves da Silva, Evandro de 

Lima Souza, Francisco Valdeniso Freitas da Silva, Gilson Sousa de Oliveira, 

Mardônio Jhones Martins Duarte, Paulo Sérgio de Andrade, Railton da Silva, Robson 

Monteiro Santiago e Fábio de Almeida Souza, para exercerem o direito de voto. Após 

o processo de votação, foi feita a apuração, com o Presidente convocando os 

Vereadores Railton da Silva e Gilson Sousa como escrutinadores, sendo lidos os 

votos, um a um, em voz alta, com o Sr. Presidente declarando os membros da 

Chapa 01 como vencedores, que obtiveram 8 (oito) votos a favor, com 3 (três) 

votos contrários que foram destinados à Chapa 02. Em seguida, foi franqueada a 

palavra aos vereadores. No seu pronunciamento, o Vereador Claudenor Alves, 

agradeceu a oportunidade, e parabenizou Vereador Robson Santiago por mais um 
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mandato, assim como aos membros da sua chapa, frisou que propôs chapa em 

respeito ao seu grupo político e sua família, mas se não tivesse chapa votaria no 

Vereador Robson em sinal de respeito por sua pessoa. Por sua vez, o Vereador 

recém-eleito Robson Santiago agradeceu a Deus pela oportunidade, assim como ao 

Vereador Claudenor Alves pela sua fala, que prezará pela independência dos 

poderes, e aos membros da chapa 2 e demais vereadores, disse que podem contar 

com seu apoio, pois seu objetivo é de trabalhar por Ipixuna, e fica sua gratidão por 

mais essa oportunidade de conduzir os trabalhos do Poder Legislativo, finalizou suas 

palavras dizendo que será o presidente, mas compartilhará a administração com 

todos. Os demais vereadores que fizeram uso da palavra, elogiaram a forma de 

condução democrática da administração por parte do  presidente Fábio de Almeida, 

e fizeram votos de que a unidade da Câmara Municipal nos anos vindouros possa 

continuar, parabenizaram ainda o novo presidente Robson, que possa conduzir de 

forma harmônica e cordial os trabalhos do próximo ano, Nada mais havendo a tratar, 

o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão, convidando os senhores 

vereadores para a sessão solene de posse dia 1º de janeiro de 2023. Para constar, 

eu, vereador ______________________, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que 

segue assinada pela Mesa Diretora e demais vereadores presentes. 

        Plenário da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará/PA, 3 de novembro de 2022.  

 

Vereador Fábio de Almeida Souza                  

Presidente                                                                 

Ver. Evandro de Lima Souza                               Ver. Benício da Conceição Braga    
            1º Secretário                                                                  2º Secretário 
 

demais vereadores: 

 

_________________________________ _________________________________                

_________________________________    _________________________________ 

_________________________________    _________________________________             

_________________________________    _________________________________ 
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