
Ata da Sessao Solene de Posse da Mesa Dlretora da Camara Municipal de Penaforte, Estado do Ceara 

Convocada par meio do Offcio Circular ne 012/2022 da Presldencia da Camara Municipal de Penaforte, ao 
primeiro dia de janeiro de 2023, convidado o Excelentissimo senhor Vereador Sandrierio Ferreira Rocha, 
pela escolha unanime dos demals vereadores, para presidir a Sesslio de Posse. Chegada as 15":00 hs, 
conforme convocacao, o Presldente da sessao convidou o vereador Jeova Junior Oliveira Cavalcante para 
secretariar os trabalhos, em seguida, dedarou abertos os trabalhos sob a prote�ao de Deus. Estavam 
presentes: os vereadores Antonio Alves Monteiro, Jeova Junior Oliveira Cavalcante, Joao lnaldo dos 
Santos, Mario Rodrigo Matias de Sa, Petruclo Muniz Ferreira, Ronalda Batista da Silva e Sandrierio Ferreira 
Rocha. Ausente o Vereador Manoel Pereira Angelo. 0 Presidente convidou os membros da Mesa Diretora 
eleita a se colocarem de pe, em frente a Mesa da Casa, afirmando: "conforme Ata da sessso Extraordinaria 
de 07 de janeiro de 2022, foram eleitos para a Mesa Diretora da camara Municipal de Penaforte, blenio 
2023/2024, os Vereadores: PETRUCIO MUNIZ FERREIRA - Presidente; ANTONIO ALVES MONTEIRO - Vice- 
presldente; JEOVA JUNIOR OLIVEIRA CAVALCANTE - Primeiro Secretarlo: e Mario Rodrigo Matias de Sa - 
Segundo Secretarlo. Assim, em respeito ao Regimento lnterno desta Casa e a Lei Organlca do Municfpio, 
convido os membros da Mesa Diretora eleita para reafirmarem o compromisso assumido no ato da Posse 
do mandate emcurso, previsto no art. 62 do Regimento lnterno. Repitam comigo: 'prometo exercer com 
diginidade, lealdade e dedicas;ao, o mandato de me foi confiado pelo povo penafortense, respeitando a 
Constituis:ao do Brasil, a Constituis:ao do Estado do Ceara e a Lei Organlca Municipal e trabalhar pelo 
engrandecimento do Munidpio de Penaforte e para o bem geral de seu povo'. Repitam: 'assim o 
prometo'. Desta forma, dedaro empossados os membros da Mesa Diretora da Camara Municipal de 
Penaforte, para o blenlo 2023/2024, com base no Regimento lnterno do Poder Legislative. E como nada 
mais havia a tratar, deu par encerrado os trabalhos desta que, para constar, eu Jeova Junior Oliveira 
Cavalcante, lavrei a presente Ata que depois de Iida e aprovada, fol assinada pelos seguintes vereadores: 
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