
 

 

 

 

 

 

Ata de posse da sessão solene da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de 

São Benedito-CE para o biênio 2021-2022. 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, ás dez horas, realizou-

se no plenário da Câmara Municipal de São Benedito a sessão solene de posse dos 

Vereadores sob a Presidência da Vereadora Juciane Teixeira Jorge nogueira que, 

convidou os senhores Vereadores Haroldo Celso Maciel Junior e Marcos Pereira Jorge 

para Secretariar os trabalhos da sessão solene. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou 

aos demais Vereadores eleitos para apresentar seus diplomas e após proferir o juramento, 

dando continuidade aos trabalhos a Senhora Vereadora Juciane Teixeira Jorge Nogueira 

declarou a todos os Vereadores (as) empossados. Dando continuidade aos trabalhos a 

Vereadora Juciane Teixeira Jorge Nogueira apresentou a mesa diretora sua chapa que irá 

concorrer à Presidência da câmara municipal de São Benedito. Vice-presidente Alexandre 

Coelho Serpa de Paula e Secretario Francisco Jonas Gomes da Silva, em seguida a 

Vereadora Sâmya Borges de Melo Brandão apresentou sua chapa a mesa diretora onde 

irá concorrer como Presidente da câmara municipal de São Benedito, Vice-presidente 

Andréia Paiva de Melo Medeiros e Secretário Marcos Pereira Jorge e assim deu abertura 

a votação de forma nominal. Dada por encerrada a votação foi feita a apuração dos votos 

e em seguida divulgada a chapa vencedora. Com dez votos a favor, como Presidente a 

Vereadora Juciane Teixeira Jorge Nogueira, Vice-presidente Alexandre Coelho Serpa de 

Paula e Secretário Francisco Jonas Gomes da Silva. Em seguida foi dado posse à mesa 

diretora para o biênio 2021-2022. A atual Presidente a Senhora Juciane Teixeira Jorge 

Nogueira fez o uso da palavra e cumprimentou a todos e agradeceu, dando por encerrada 

em nome de Deus e da Pátria a presente sessão. Nada mais havendo a tratar, eu Flávia 

Ferreira da Silva, secretariei esta sessão lavro a ata que será assinada pelos presentes. 

Plenário da Câmara Municipal de São Benedito em 1° de janeiro de 2021. 

 


