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ATA DA SESSAO SOLENE DE POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL DO EXU, ESTADO 

DE PERNAMBUCO, REALIZADA EM 1° DE JANEIRO DE 2021.  

 

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às onze horas, reuniu-se em Sessão 

Solene a Câmara Municipal do Exu, Estado de Pernambuco, Casa Mundinho Geraldo, no Auditório 

do Colégio Municipal Bárbara de Alencar , representada por seus vereadores legalmente eleitos, sob 

a presidência da Srª vereadora Maria de Fátima Pinto Saraiva. Teve início a Sessão Solene de 

Posse dos Vereadores, do Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, eleitos no pleito de 15 de 

novembro de 2020, para o mandato do quadriênio 2021 - 2024 com início nesta data. 

Constitucionalmente instalada a sessão, a Senhora Presidente iniciou os trabalhos esclarecendo as 

finalidades da mesma, posteriormente convida o senhor José Pinto Saraiva Junior  para a função de 

secretário, que acatou o encargo sob o compromisso do seu grau; depois de verificada a presença 

unânime dos edis eleitos, a senhora presidente deu início aos trabalhos empossando os vereadores  

que, em seguida foram convidados a postarem-se de pé, de fronte à mesa dos trabalhos e com suas 

mãos direitas em posição horizontal prestaram o “Compromisso Constitucional”, contido na Lei 

Orgânica Municipal, Art. 13, § 1º “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição 

Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi 

confiado e trabalhar pelo progresso do Município e bem-estar de seu povo”. Com a posse dos 

senhores vereadores, a Câmara Municipal de Exu-PE passa a ter a seguinte composição: Antonio 

Parente Sobrinho, Antonio Lopes de Lima, Davi Moreira de Alencar, Fagluzé Américo Lopes 

Saraiva, Fernando Adevando Bezerra, Geangledsom Cordeiro dos Santos, José Jailson Bento 

Saraiva Júnior, José Pinto Saraiva Júnior, José Renato Pageú Gomes, Jurandir Severo de Carvalho, 

Maria de Fátima Pinto Saraiva, Miguel Moreira da Costa, Roberto Bento do Nascimento. Dando 

prosseguimento aos trabalhos verificou-se a ausência do Sr. Vereador José Jailson Bento Saraiva 

Junior, em seguida a Senhora Presidente convocou os vereadores presentes para procederem à 

eleição da nova Mesa Diretora desta edilidade para o biênio 2021-2022, para as funções de 

Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, sendo lançada chapa única Jurandir Severo de 

Carvalho – Presidente, José Pinto Saraiva Junior, 1º Secretário,  Antonio Parente Sobrinho, 2º 

Secretário;  os quais foram imediatamente empossados nos seus cargos conforme determina a Lei, 

com 03 abstenções e 09 votos a favor. O Senhor Presidente eleito, Jurandir Severo de Carvalho, fez 

uso da palavra agradecendo aos edis pela votação da maioria, prometendo conduzir a Casa 

Mundinho Geraldo com transparência e respeitando as leis. Continuando os trabalhos, o Senhor 

Presidente convidou os senhores Raimundo Pinto Saraiva Sobrinho e Francisco Brígido de Souza  

para empossá-los como Prefeito e Vice-Prefeito eleitos para o pleito 2021-2024, realizando todos os 

procedimentos legais de posse com base na Lei Orgânica do Município, Art. 64, declarando 

publicamente empossados, pela ordem, o senhor presidente convidou o Sr. Prefeito Raimundo Pinto 

Saraiva para fazer uso da palavra, o mesmo agradeceu a Deus e  fez seu discurso dando ênfase a 

ética, moral e a necessidade de união e de atendimento prioritário aos mais necessitados. Em 

seguida o Sr. Presidente passou  a palavra ao Vice-Prefeito Francisco Brígido de Souza, que em seu 

discurso  reiterou as palavras do prefeito empossado, asseverando o compromisso de governar para 

o povo, fazendo do Exu uma cidade de todos. Logo após facultada a palavra  aos demais 

vereadores, iniciando pela Senhora Vereadora Maria de Fátima Pinto Saraiva, afirmando o 
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compromisso e o auxílio que a Câmara Municipal dará à administração municipal, agradecendo a 

todos os amigos e familiares. Logo após foi facultada a palavra ao senhor José Pinto Saraiva Júnior, 

1º Secretário, que fez agradecimentos a Deus, aos amigos e familiares presentes; em seguida foi 

facultada a palavra a quem quisesse fazer o uso, onde o vereador Antonio Parente Sobrinho tomou a 

palavra, agradecendo aos familiares, amigos e ao povo em geral pelo apoio  especialmente ao povo 

do distrito de Zé Gomes. Em seguida fez o uso da palavra o vereador Fernando Adevando Bezerra, 

agradecendo a todos os familiares e amigos, ressaltando a importância do cargo em que acaba de 

tomar posse, o qual cumprirá com responsabilidade, fazendo uso de sua prerrogativa de fiscalização 

para o bem da população exuense; depois, fez o uso da palavra o vereador Roberto Bento do 

Nascimento, o qual agradeceu a Deus,  familiares e amigos e ao povo; em seguida tomou a palavra 

o vereador Miguel Moreira da Costa, o qual agradeceu aos familiares, amigos e à população 

exuense, asseverando que durante o seu mandato não deixará de votar projetos que beneficiem a 

população deste município. Na seqüência fez o uso da palavra o vereador Geangledson Cordeiro 

dos Santos que agradeceu a Deus, familiares e amigos. e lhe foi concedido.  Em seguida, fez o uso 

da palavra o vereador e 2° secretário da Câmara Municipal de Exu o senhor, cumprimentando todos 

os presentes e agradecendo a todos os familiares e amigos pela  oportunidade de poder exercer o 

mandato de vereador neste município. O Senhor Vereador Davi Moreira  de Alencar, agradeceu  a 

Deus, familiares e amigos, parabeniza a Mesa Diretora e diz que irá cumprir com responsabilidade 

para o bem da população exuense. Ato contínuo, tomou a palavra o vereador Fagluzé Américo 

Saraiva Lopes, que no seu pronunciamento, agradeceu de forma especial a Deus, aos seus familiares 

e à população exuense. Em seguida, fez o uso da palavra o vereador José Renato Pageú Gomes, o 

qual cumprimentou os presentes, agradeceu aos familiares e ao povo que lhe elegeu. Logo após, 

tomou a palavra a Vereadora Maria de Fátima Pinto Saraiva, onde fez um agradecimento especial a 

sua família e pediu um minuto de silencio em memória do saudoso Welison Jean Moreira Saraiva, 

encerrando sua fala fazendo os agradecimentos finais a todos os organizadores do evento solene de 

posse. Assim, o Presidente da Câmara Municipal, o Senhor Jurandir Severo de Carvalho, 

observando não haver mais nada a tratar, encerra a sessão solene às 13 horas e 27 minutos, e eu, 

José Júnior Pinto Saraiva, lavro esta ata que após lida e aprovada, será devidamente assinada por 

todos os empossados e os demais presentes que desejar. 

 

 

Jurandir Severo de Carvalho                                           José Pinto Saraiva Júnior 

          Presidente                                                                               1º Secretário  

 

 

                                Antonio Parente Sobrinho 

                                           2º secretário 
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Raimundo Pinto Saraiva Sobrinho                         Francisco Brígido de Souza  

               Prefeito                                                                   Vice-prefeito  

 

 

Antonio Lopes de Lima_______________________________________ 

Davi Moreira de Alencar _____________________________________ 

Fagluzé Américo Lopes Saraiva _________________________________ 

Fernando Adevando Bezerra ____________________________________ 

Geangledsom Cordeiro dos Santos ________________________________ 

José Pinto Saraiva Junior________________________________________ 

José Renato Pageú Gomes ___________________________________ 

Maria de Fátima Pinto Saraiva___________________________________ 

Miguel Moreira da Costa,_______________________________________ 

Roberto Bento do Nascimento ___________________________________ 

 


