
 

Ata da Sessão Extraordinária do dia 14 de julho de dois mil e vinte um 

Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e vinte um ocorreu a sessão extraordinária 

(virtual) da Câmara Municipal, 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 fez a leitura das matérias 

dado entrada na casa vindos do Poder Executivo que após lidos foram colocados em 

discursão e votação. Projeto de Lei nº 25 de 2021 que autoriza o Poder Executivo o 

pagamento de prêmios nos campeonatos municipais de futebol de campo amador, no 

ano de 2021, e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade.  Projeto de 

Lei nº 26 de 2021 que altera a Lei municipal 1139, de 17 de maio de 2018 e dá outras 

providências. Projeto de Lei aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 27 de 2021 

que estabelece o sistema de plantões e ajuda de custo dos profissionais da saúde e fixa 

os valores da remuneração e dá outras providências. A vereadora Samya Brandão pediu 

a aparte e disse que era a favor desse projeto, pediu que fosse visto os plantões dos 

profissionais da enfermagem tanto os técnicos como os enfermeiros, pois os valores são 

baixos e pediu que o Poder executivo visse isso também. Retomando a palavra a Sr. 

Presidente disse concordar com a colega vereadora e convidou a mesma para fazerem 

um projeto sobre o assunto e disse que realmente o salario desses profissionais esta 

muito defasado. Projeto de Lei aprovado por unanimidade.  Projeto de Lei nº 28 de 

2021 que altera a lei nº 938 de 2015, que institui a junta medica oficial do município de 

São Benedito e dá outras providencias. Projeto de Lei aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei 29 de 2021 que autoriza o poder executivo municipal a abrir crédito 

especial ao orçamento vigente e dá outras providências. A vereadora Samya pediu a 

parte e disse saber que a educação esta tendo uma grande economia com as aulas 

remotas em relação a combustíveis, motoristas e materiais de limpeza e pediu que esse 

valor fosse detalhado para saber o que será realizado com esses valores. O vereador 

Regis pediu a aparte e esclareceu para a colega que esse aditivo é para readequar as 

escolas nesse retorno agora em agosto e que na educação cada setor tem um dinheiro 

destinado para esses fins e deu informações precisas sobre o assunto. Projeto de Lei 

aprovado por unanimidade. Retomando a palavra a Presidente finalizou agradecendo 

aos colegas e disse que essa sessão foi só para a votação desses projetos de urgência 

vindos do Executivo, sendo todos votados e aprovados. O vereador Regis pediu a 

palavra e agradeceu a todos e disse que os projetos votados foram para que a 

administração ande e se torne cada vez mais transparente e para isso se faz necessário 

que se faça essas adequações e ajustes. Em seguida a presidente invocando a proteção 

de Deus e da Pátria declarou encerrada a presente sessão. 
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