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Ata da Reunião da eleição da nova mesa diretora, biênio 2019/2020, ocorrido 

em dia 02 (dois) de setembro do ano de 2018, Avenida João Paulo II, n°314, 

bairro Bela Vista. Presidente declarou aberta a reunião para eleição da mesa 

diretora da Câmara Municipal de Trairão; o presidente determina a chamada 

dos Vereadores para comprovação do QUORUM, comprovado o QUORUM o 

Presidente chamou nominalmente os Vereadores, estando presente os 

Vereadores: Cleiton Guimarães Melo, Frank Sousa da Silva, José Odair 

Pereira Matos, José Ferrari, João Natanael Silva Souza, Élio Alves de 

Barros, Luiz José Riffel, Valdonêz José Souza Guimarães, José Sabino 

Clementino Silva, Elzimar Ramos de Farias, Ariston Gonçalves. Presente a 

maioria dos Vereadores, em unanimidade, o Presidente anuncia as chapas, 

que são elas: Chapa 01: Presidente: João Natanael Silva Souza; Vice-

presidente: Ariston Gonçalves; Primeiro secretário: José Ferrari; Segundo 

secretário: Elio Alves de Barros. Chapa 02: Presidente: José Sabino 

Clementino da Silva; Vice-presidente: José Odair Pereira Matos; Primeiro 

secretário: Valdonêz José Souza Guimarães; Segundo secretário: Cleiton 

Guimarães Melo, chapas estas que irão concorrer a eleição da nova mesa 

diretora Biênio 2019/2020, da Câmara Municipal de Trairão. O Presidente de 

posse das cédulas eleitorais apresenta as mesmas aos presentes, diz que a 

eleição será secreta, que os Vereadores votarão marcando um (x) na chapa 

preferida dos exceptivos candidatos e autoriza o início da votação. Votação é 

feita de fora calma e selena é determinada a votação, o Presidente convida 

duas pessoas idôneas para realizarem a apuração dos votos, convidando os 

senhores: Gerlando dos Santos Lopes e Antônio dos Santos Silva. Iniciada 

a apuração dos votos de forma transparente chegou – se a um total de onze 

votos, na integralidade do número de vereadores, sendo 05 (cinco) votos para 

chapa 01 e 06 (seis) votos para chapa 02 ficando eleito desta forma a chapa 

n°02(dois), sendo: Presidente: José Sabino Clementino da Silva; Vice-

presidente: José Odair Pereira Matos; Primeiro secretário: Valdonêz José 

Souza Guimarães; Segundo secretário: Cleiton Guimarães Melo. Em 

seguida o Presidente proclama os eleitos, pede que os mesmos assumam o 

lugar na mesa diretora, declarando que a posse da mesa diretora, biênio 

2019/2020 será no dia primeiro de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove). O 

presidente atual concede a palavra ao novo Presidente eleito, Vereador José 

Sabino Clementino da Silva. O novo Presidente saúda a todos e profere a suas 

palavras e seus sentimentos de agradecimentos a todos Vereadores e ao 

público presente, prometendo trabalhar e organizar a estrutura do legislativo 

para fazer frente ao novo futuro do legislativo. O Presidente atual franquia a 



palavra aos Vereadores e as demais autoridades, e pede a secretária Erica 

Patricia Oliveira Santos para redigir a Ata que será assinado por todos 

presentes. Plenário da Câmara Municipal de Trairão PA, em dois de setembro 

de dois mil e dezoito as 17:25 h (dezessete horas e vinte e cinco minutos) 

encerra a sessão. 
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