
     
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 
 

 

End. Rua Francisco Martins Oliveira, S/Nº Cep. 68.720.000 - Centro – Santarém Novo – Pa 
CNPJ: 01.864.282/0001-38 – email: camaradesantaremnovo.pa@gmail.com 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022 – ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O 
BIÊNIO 2023/2024. 

 
Dispõe sobre o edital de eleição da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Santarém Novo para o biênio 
2023/2024 e dá outras providências.  
 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Santarém Novo, Estado do Pará, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, torna público e comunica aos Vereadores, que a 
partir da data de publicação deste Edital estarão abertas as inscrições para apresentar as 
chapas à eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024: 
 
Art. 1º - A eleição para Mesa Diretora do biênio 2023/2024 ocorrerá no dia 02 de dezembro 
de 2022, em sessão ordinária, marcada para as 18h, observado o rito e demais requisitos 
previstos no art. 14 e seguintes do Regimento Interno.  
 
Art. 2º - Todos os Vereadores em exercício do seu mandato estarão aptos a votar e/ou 
serem votados.  
 
Art. 3º - As chapas concorrentes à eleição da mesa deverão inscrever-se no Gabinete da 
Presidência no máximo até três horas antes do início da eleição.  
 
I – É vedado a um mesmo Vereador participar de mais de uma chapa. 
 
II – A apresentação das chapas deverá ser acompanhada de autorização escrita de cada 
um de seus membros.  
 
Art. 4º – A eleição dos membros da mesa far-se-á por maioria simples de votos, presente a 
maioria absoluta dos Vereadores, em votação secreta, conforme o art. 15 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Santarém Novo.   
 
Art. 5º – Concluída a votação, caberá à Presidente da Câmara a leitura do resultado da 
apuração, proclamando a nova Mesa Diretora com posse em 1º de janeiro de 2023.  
 
 
Registre-se, publique-se, cumpra-se.  
 
Santarém Novo/Pará, 29 de novembro de 2022.  
 
 
 

Analice de Sousa Correa 
Presidente 
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