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GABINETE DA PREFEITA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.° 01/2022 
 

 Edital de Eleição para Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores de Santa Cruz/PE, referente ao exercício 2023. 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA 
CRUZ/PE, no uso de suas atribuições, COMUNICA aos demais 
Vereadores que, a partir da data da publicação deste Edital, 
estarão abertas as inscrições de Chapas para concorrer na 
Eleição da Mesa Diretora – Exercício 2023, nos termos 
estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Santa Cruz/PE. 
 
Art. 1º. Os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Santa Cruz/PE, exercício 2023, serão eleitos pelos 
Vereadores, nos termos deste Edital, para mandato de 01 (um) 
ano. 
 
Art. 2º. É vedada a candidatura de vereadores em mais de 
uma chapa, ou de vereadores licenciados ou suplentes. 
 
Art. 3º. Todos os candidatos inscritos na Chapa deverão 
assinar o requerimento de inscrição, confirmando a aceitação 
da investidura, caso sejam eleitos. 
 
Art. 4º. Os Vereadores interessados deverão inscrever sua 
Chapa, devendo constar obrigatoriamente todos os candidatos 
para os respectivos cargos que pretendem, na secretaria da 
Câmara Municipal de Santa Cruz/PE, mediante requerimento 
encaminhado à Presidência da Atual Mesa Diretora, no prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas antes do pleito. 
Parágrafo único. Para fins de protocolo do requerimento, os 
interessados deverão observar o horário de funcionamento da 
Casa Legislativa, que compreende das 07:00hs (sete horas) às 
13:00hs (treze horas). 
 
Art. 5º. Encerrado o prazo limite para inscrição de chapas, fica 
vedada a inscrição de chapas ou alterações na composição de 

chapas já inscritas, após este prazo. 
 
Art. 6º. A eleição para Mesa Diretora 2023 ocorrerá em 
Sessão Extraordinária, desde logo designada e convocada 
para o dia 24 de novembro de 2022 (quinta-feira), às 10:00hs 
(dez horas), conforme requerimento de antecipação da 
eleição aprovado por unanimidade na sessão do dia 16 de 
novembro de 2022, cuja cópia segue em anexo como parte 
integrante do presente edital. 
 
Art. 7º. Todos os Vereadores em exercício do seu mandato 
estarão aptos a votar. 
§ 1º. O voto será fechado, mediante a chamada nominal lida 
pelo Presidente, para que cada um dos vereadores presentes 
exercite seu direito de votar. 
§ 2º. As cédulas de votação deverão ser impressas em papel 
comum, digitadas mecanicamente, devendo ser rubricadas 
pelo Presidente em exercício. 
 
Art. 8º. Finalizada a votação, será feita a apuração dos votos, 
considerando-se eleita a Chapa mais votada. 
 
Art. 9º. O resultado final da eleição será comunicado pelos 
escrutinadores dos votos, que poderão convidar servidores ou 
cidadãos presentes no Plenário para acompanhar os trabalhos 
de apuração. 
 
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pela atual Mesa 
Diretora, podendo a decisão ser submetida à apreciação do 
Plenário, caso assim requerida. 
 

Santa Cruz – PE, em 21 de novembro de 2022. 
 

LUCIANO NUNES GOMES 
Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz/PE 
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