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Ata da Sessão de Eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024. 

 

Aos 12 dias do mês de dezembro, às 18h00, reuniram-se os Membros da Câmara 

Municipal de Nova Aurora, Goiás, presidida pelo vereador e presidente Jerry Faleiros dos 

Santos; contando com a presença dos demais vereadores: Alcil Pires dos Santos, Caio 

Vinícios da Silva Santos, Daniel Carneiro Borba, Elias Paulo Neto, Jenilsom Amorim 

Pires dos Santos, Jhonathan Pimenta Gondim, Lazaro Rosa Pires e Rildo Marques Pires; 

no decorrer da 31ª(trigésima primeira) sessão ordinária de 2022, com a finalidade de 

eleger a Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024 

Foi feita a leitura: 

Do Requerimento 01/2022 que “Requer registro de chapa para concorrer a Mesa Diretora 

para o Biênio 2023/2024”, registrada como “Chapa Um”, sendo a única chapa a pedir 

registro, tendo a seguinte composição: Presidente Jerry Faleiros dos Santos, Vice-

Presidente Alcil Pires dos Santos, Primeiro Secretário Jhonathan Pimenta Gondim e 

Segundo Secretário Jenilson Amorim Pires dos Santos. 

Foram nomeados como escrutinadores os Vereadores Alcil Pires e Rildo Marques, 

rubricaram e distribuíram as cédulas. 

Após colhidos os votos por ordem de chamada apurou-se o seguinte resultado: a “Chapa 

Um”, obteve 7(sete) votos, 2(dois) votos brancos, e não havendo voto nulo. 

Diante do apurado o Presidente proclamou o resultado e declarou como eleita a “Chapa 

Um”, e apta a exercer seu mandato a partir de 1 de janeiro de 2023; para o Biênio 

2023/2024. 

Após isso o Sr. Presidente concedeu a palavra aos membros da chapa eleita para que, se 
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interessassem, fazer considerações e agradecimentos. 

Logo após isso, nada mais havendo, lavrou-se a presente que foi lida e achada conforme, 

e assinada por todos os vereadores presentes nesta sessão de eleição da Mesa Diretora 

para o Biênio 2023/2024. 

Contém esta Ata 2 páginas, numeradas de 1 a 2. 


