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CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO 

 

ATO SOB Nº 001/2023 

 

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DO EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO Nº 003/2022 QUE DISPÕE 

EQUIVOCADAMENTE SOBRE NOVA ELEIÇÃO DA MESA, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... 

 

 

             O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais: 

 

                       CONSIDERANDO que as eleições para Renovação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Vereadores de Feira Nova do Maranhão, ocorreu de forma cristalina no dia 29 de dezembro de 2022, às 14h (quatorze 

horas), na qual se sagrou-se vencedora a única chapa registrada para a eleição ora designada pelo então Presidente do 

biênio 2021/2022; 

 

                       CONSIDERANDO que o Presidente do biênio 2021/2022 realizou a devida publicação do Edital de 

Convocação para eleição da Mesa Diretora, publicando inclusive o aludido Edital, dando-se validade ao ato/edital; 

 

                       CONSIDERANDO que as eleições foram realizadas dentro dos parâmetros que regem o art. 11 do 

regimento interno desta casa que estabelece que para a realização da eleição para a mesa diretora é necessária a presença 

absoluta dos vereadores desta casa legislativa, qual seja: 05 (cinco) vereadores, justamente o número que se fizeram 

presente na sessão solene, conforme assinaturas na ata e lista de presença; 

 

                       CONSIDERANDO que o Presidente desta casa legislativa inconformado com o resultado das eleições 

que ocorreram de forma republicana, uma vez que desejava ser reconduzido ao cargo no biênio 2023/2024, no dia 

03/01/2023, quando já havia deixado de ser Presidente desta casa de leis, CONVOCANDO de forma descabida uma 

nova eleição para o dia 16/01/2023, alegando nulidades na eleição ora realizada de forma cristalina; 

 

                       CONSIDERANDO ainda que, os 04 (quatro) vereadores que não compareceram a sessão solene de 

eleição da mesa, ingressaram com Mandado de Segurança na Comarca de Riachão -MA, suscitando fatos fantasiosos 

a fim de levar aquele juízo a erro sobre a eleição republicana realizada nesta casa legislativa; 

 

                      CONSIDERANDO ainda que a Administração Pública deve anular seus atos quando eivados de vício 

de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitando-se os direitos adquiridos; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - REVOGAR O EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2022 que foi publicado de forma eivada de vício pelo 

ex presidente desta casa legislativa no dia 02/01/2023, quando já tinha deixado a presidência desta mesa diretora; 

 

                 Parágrafo primeiro - A realização da eleição desta casa legislativa realizada no dia 29/12/2022, encontra-se 

respaldo legal no art. 11 do Regimento Interno, o qual trata exclusivamente de como será realizada a eleição para mesa 

diretora. 

 

Art. 2º - Este ato da Presidência desta casa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FEIRA NOVA, ESTADO DO 

MARANHÃO, AOS 13 DIAS DE JANEIRO DE 2023, 201º ANO DA INDEPENDÊNCIA E 134º ANO DA 

REPÚBLICA. 

 

 

LEALDO COUTINHO DA SILVA 

Presidente: 

 

JOAO CARLOS DA SILVA ALVES  

Vice-Presidente: 

 

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARRUDA 

Primeiro Secretário: 

 

 

ROSI GOIS DE ARRUDA 

Segundo Secretário: 

 

 

 


