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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01.2022 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 

CAPIM, ESTADO DO PARÁ, no uso de uma de suas atribuições legais, com 

fundamento na Constituição Federal do Brasil, na Constituição do Estado do 

Pará, na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno desta Casa de Leis, 

faz saber a todos quantos virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 

possam 

CONSIDERANDO que compete ao Presidente da Câmara 

Municipal dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e 

administrativos da Câmara, nos termos do art. 32, inciso II; 

CONSIDERANDO que compete ao Presidente da Câmara 

Municipal interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno, nos termos do art. 

32, inciso III; 

CONSIDERANDO que na data de ontem (14.12.2022) ocorrerá 

sessão ordinária Presidida pelo Sr. Vereador Waldson do E.S. Prestes 

Espíndola, na qual, ocorreu eleição dos novos membros da Mesa Diretora 

referente ao biênio 2023 – 2024; 

CONSIDERANDO que no dia imediatamente anterior (13/12/2022) 

houve a publicação e, ciência inequívoca de todos os Edis, do edital que 

CANCELOU a eleição dos membros da Mesa Diretora referente ao biênio 

2023 – 2024, anteriormente designada para o dia 14 de dezembro de 2022; 

CONSIDERANDO que a sessão ordinária realizada no dia 

14/12/2022 não foi última sessão legislativa do ano de 2022, haja vista a 

necessidade da apreciação do PL nº 08.2022, recebido do dia 13/12/2022, 
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cuja pretensão é alterar a Lei Orçamentária do exercício vigente (2022), 

sendo necessário à sua análise ainda nesta legislatura; 

CONSIDERANDO que a eleição da mesa diretora deve ocorrer 

na última sessão legislativa nos termos do Regimento Interno desta casa de 

Leis; 

CONSIDERANDO que a administração pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 

casos, a apreciação judicial, nos termos da súmula nº 473 do STF. 

RESOLVE: 

1) ANULAR a eleição para os membros da Mesa Diretora 

referente ao biênio 2023 – 2024, ocorrida na octogésima (80ª) sessão 

ordinária da vigésima (20ª) legislatura da Câmara Municipal de São 

Domingos do Capim, do dia 14 de dezembro de 2022, que declarou eleita a 

nova mesa diretora para o biênio 2023-2024, estando composta por: 

Waldson do E.S Prestes Espíndola – Presidente, Aloysio de Jesus Bastos do 

Amaral – Vice-Presidente, Israel de Jesus Soares Lopes – 1ª Secretário, Aldemir 

Furtado da Conceição – 2ª Secretário, por violação ao disposto no art. 15, § 

2º do Regimento Interno, bem como a inobservância do Edital de 

Cancelamento de Convocação para Eleição da Mesa Diretora. 

2) DETERMINAR que o PL nº 08/2022 seja apreciado pelas 

comissões permanentes com a urgência necessária afim de que o mesmo 

possa ser deliberado pelo plenário desta casa, no dia 21.12.2022.  

3) DETERMINO a convocação de todos os vereadores desse 

Poder, para participar da ELEIÇÃO da escolha da Mesa Diretora que 
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conduzirá os trabalhos da Câmara municipal, durante o biênio 2023 -2024, a 

ser realizada no dia 21.12.2022, considerando que está será a última sessão 

ordinária legislativa do exercício de 2022. 

4) DETERMINO que a secretária Legislativa a publicação da 

presente decisão, bem como a publicação de novo Edital de Convocação 

para a sessão que elegerá a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

São Domingos do Capim para o biênio 2023/2024. 

5) DEVERÁ ser oficiado todos os Edis, pelos meios adequados de 

comunicação, inclusive via grupo do legislativo no aplicativo WhatsApp. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Domingos do Capim (Pa), 15 de dezembro de 2022. 

 

PAULO ALBINO MOREIRA 

Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Capim (Pa). 
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