
 

 

 

 

Ata de N° 27 da sessão ordinária do dia 23 de Novembro de dois mil e 

vinte e dois. 

Aos vinte e três dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois 

ocorreu a sessão ordinária da Câmara Municipal de forma híbrida, sob 

a presidência da Vereadora Juciane Teixeira Jorge Nogueira, que após 

a chamada nominal dos Vereadores e tendo número regimental a Sra. 

Presidente declarou aberta a presente sessão. Em seguida, designou o 

Vereador e secretário Francisco Jonas para realizar a leitura da Ata da 

sessão anterior, que após lida foi colocada em votação e aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade a Sra. Presidente realizou a leitura 

do requerimento da chapa para eleições da mesa diretora-biênio 

2023/2024 Chapa Unidos por São Benedito, Presidente: Haroldo Celso 

Maciel Junior, partido PDT; Vice-Presidente: Francisco Reges Alves 

de Brito, partido PDT; Secretário: Alexandre Coelho Serpa de Paula, 

partido PDT. Em seguida foi colocado em votação, tendo 10 votos a 

favor e 3 votos contra, a Sra. Presidente declarou eleita a chapa Unidos 

por São Benedito. Logo após abriu a tribuna para oratória dos 

vereadores de acordo com a inscrição. Primeiro orador a fazer uso da 

palavra foi o Vereador Alexandre Coelho parabenizou o presidente 

eleito Haroldo Junior e Vice presidente Reges Brito, agradeceu aos 

colegas vereadores por mais uma vez tê-los colocado na mesa diretora, 

pois desde 2013 são vereadores aqui no município de São Benedito. 

Falou que espera contribuir com os trabalhos dessa casa e conduzir de 

forma correta com a postura que o vereador deve ter, sempre 

respeitando os colegas vereadores e a opinião de cada um, debatendo 

projetos que entram nessa casa, Deixou seus agradecimentos a todos os 

colegas vereadores. Logo após o Vereador Líder do governo Reges 

Brito, agradeceu aos colegas vereadores pela votação na Chapa, e disse 

que foi escolhido pelo prefeito Saul para compor essa Chapa, pois no 

início tinham outros candidatos que almejavam ser candidatos a 

presidente desta casa, mais com o consenso e união, Saul conversou 

com o mesmo e pediu que falasse com todos os vereadores, pois o Saul 

juntamente com o Haroldo Junior tem uma grande responsabilidade e  



 

 

 

 

compromisso . Falou que também já foi presidente e já participou de 

todos os cargos dessa mesa e que depois de muito tempo está voltando 

a mesa diretora, deixou seus agradecimentos aos colegas que fizeram 

com que mais uma vez ele participasse da mesa diretora como vice 

presidente. Disse que o Haroldo Junior fará uma grande gestão durante 

esses dois anos para que juntos com o executivo possam trazer 

melhorias cada vez mais para nosso povo. Parabenizou a presidente 

Juciane pela maneira de trabalho de gerir essa casa, juntamente com o 

Jonas, e o das Chagas na vice-presidência, e falou que a democracia é 

isso, o grupo escolheu essa mesa e todos acataram e estão aqui para 

cumprir com responsabilidade, compromisso e trazer melhorias cada 

vez mais para nosso município. Em seguida o vereador Haroldo Junior 

falou que estava emocionado em mais uma vez presidir essa casa , disse 

que quando chegou a primeira vez  aqui tudo foi novo pra ele assim 

como foi pra Juciane , enfatizou que deve ter pecado pela falta de 

maturidade pra presidir uma casa tão importante para nosso município 

, mas aprendeu ao longo dos tempos a trilha de convivência com os 

amigos e diálogo, hoje deve esse aprendizado ao seu grupo político, por 

ter uma liderança como Dr. Haroldo, Vicentinho, Saul , Gadyel, 

Chiquinho da Rodoviária e vereadores , falou que  esse aprendizado o 

trouxe  novamente a presidir e ocupar com o máximo de 

responsabilidade possível esse cargo tão importante não só para ele mas 

para toda população . Agradeceu o apoio da família, sua esposa Anita 

,e também ao seu pai DR. Haroldo pelo apoio incondicional, ao seu 

irmão Saul Maciel que é muito mais que um irmão e hoje se espelha 

nele para fazer um trabalho tão digno como ele tem feito em São 

Benedito, agradeceu aos amigos e aos vereadores  pelo apoio. 

Parabenizou a Presidente Juciane que tão bem presidiu essa casa e pela  

bela equipe que formou para administrar, elogiou pela gestão, pois foi 

uma excelente presidente. Falou que vai dar o máximo para valorizar o 

trabalho do vereador em nossa cidade para que ela se desenvolva e 

cresça e possamos transformar em uma cidade melhor de se viver. 

Agradeceu aos seus pais por tudo. Dando continuidade a Presidente 

Juciane cumprimentou a todos que estavam presentes e aos  



 

 

 

 

que estavam acompanhando virtualmente, parabenizou a chapa eleita , 

presidente Haroldo Junior, vice -presidente Reges, secretário Alexandre 

Coelho eleitos para nova mesa diretora 2023/2024 e desejou ao colega  

vereador Haroldo Junior uma boa gestão que Deus ilumine suas 

escolhas, pois agora já vem com experiência, se foi desafiante a 

primeira vez e foi bom ,agora vai ser bem melhor para todo mundo . 

Finalizou convocando a todos para a próxima sessão que acontecera dia 

07 de Dezembro de 2022 e invocando a proteção de Deus e da Pátria, 

declarou encerrada a presente sessão. 

Plenário da Câmara Municipal de São Benedito-CE, em 23 de 

Novembro de 2022  

 

 


