
 

Ata da sessão ordinária do dia 22 de dezembro de dois mil e vinte um. 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um ocorreu a sessão 

ordinária da câmara municipal de forma híbrida, sobre a presidência da Vereadora Juciane 

Teixeira Jorge Nogueira, que após a chamada nominal dos Vereadores e tendo o 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 abriu um espaço na tribuna para o advogado Francisco Paulo, o mesmo 

saudou a todos em nome da presidente Juciane Jorge, disse que estava representando 

todos os advogados da Serra da Ibiapaba, agradeceu aos vereadores Marculino e Jonas 

pelo projeto que apresentaram em relação ao atendimento bancário prioritário para os 

advogados em exercícios de suas funções e deu explicações precisas sobre o assunto. Em 

seguida a Sra. Presidente  realizou a leitura das matérias dada entrada na sessão. Projeto 

de Lei n° 57 de 2021  que dispõe sobre a concessão do abono- FUNDEB aos profissionais 

da educação básica da rede municipal de ensino, na forma que especifica vindo do poder 

executivo em regime de urgência, que após lido foi colocado em discursão em votação e 

aprovado por unanimidade. Em seguida realizou a leitura dos requerimentos da sessão 

passada que após lidos foram colocados em discursão, em votação e aprovados por 

unanimidade. Fez a leitura do Projeto de indicação N°3/2021 da Vereadora Andréia Paiva 

que solicita a concessão de 40% de insalubridade aos funcionários concursados do setor 

da vigilância sanitária de São Benedito (agentes sanitaristas, técnicos de segurança do 

trabalho e tecnólogo em saneamento ambiental) e dá outras providencias que foi colocado 

em discursão em votação e aprovado por unanimidade.  Projeto de lei coletivo N° 59 

/2021 de autoria dos vereadores Francisco Jonas e Marculino Franco estabelece 

prioridade no atendimento bancário e congêneres no município de São Benedito aos 

advogados, no exercício de sua função que foi colocado em discursão em votação e 

aprovado por unanimidade. Em seguida a Sra. Presidente realizou a leitura dos 

requerimentos da sessão passada que após lidos, foram colocados em discussão, em 

votação e aprovado por unanimidade. Dando continuidade a Sra. Presidente encerrou a 

pauta do ano de dois mil e vinte um e falou em respeito ao ex-vereador Enoque Lira não 

irá abrir a tribuna aos vereadores e deixou seus sentimentos a toda a família do ex-

vereador. Agradeceu a Deus por terem concluído esse ano de dois mil e vinte um, 

lamentou a perda dos colegas vereadores Romulo Gurgel e Marcos Jorge e pediu 

fortalecimento para todos os familiares deles e também muita proteção para todos. 

Desejou um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de bênçãos. Finalizou convocando a 

todos para a próxima sessão que acontecera no dia dois de fevereiro de 2022 e invocando 

a proteção de Deus e da pátria declarou encerrada a presente sessão. 
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