
 

 

 

 

Ata de N° 26 da sessão ordinária do dia 16 de Novembro de dois mil e 

vinte e dois. 

Aos dezesseis dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois 

ocorreu a sessão ordinária da Câmara Municipal de forma híbrida, 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, 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 realizou a leitura 

das matérias da sessão anterior, que após lidas foram colocadas em 

discussão, em votação e aprovadas por unanimidade. Em seguida 

realizou a leitura do projeto de resolução N° 02/2022 de autoria da 

vereadora Juciane Jorge institui e regulamenta a modalidade de sessões, 

reuniões e votações do plenário da Câmara Municipal  de São Benedito- 

Ce, com o uso de tecnologia por videoconferência e participação pela 

internet dos vereadores, de maneira a garantir a continuidade do 

processo legislativo durante a emergência de saúde pública relacionada 

à pandemia do COVID-19 e assemelhados, após lido foi colocado em 

discussão, votação e aprovado por unanimidade. . Projeto de Lei vindo 

do executivo N° 53/2022 altera a Lei N° 1.343/2022, que institui o 

Plano Diretor Urbanístico para o município de São Benedito– Ce, dando 

nova redação ao inciso IX do parágrafo segundo do Art. 15, e dá outras 

providencias relacionadas, após lido foi colocado em discussão, 

votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei N°37/2022 

vindo do executivo, estima a receita e fixa e despesa do município 

de São Benedito Ce para o exercício financeiro de 2023, após lido 

foi colocado em discussão, votação e aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei N°50/2022 vindo do executivo, autoriza o poder 

executivo a criar a casa de atendimento à mulher e dá outras 

providencias, após lido foi colocado em discussão, votação e  

 



 

 

 

 

aprovado por unanimidade. Logos após realizou a leitura e votação 

dos projetos dado entrada na sessão. Projeto de Lei N° 55/2022 de 

autoria dos vereadores Juciane Teixeira Jorge Nogueira, Francisco 

das Chagas de Paula Oliveira, Francisco Jonas Gomes da Silva, 

Alex Martins de Medeiros, Alexandre Coelho Serpa de Paula, 

Andreia Paiva de Melo Medeiros, Davila Celina Araújo Soares 

Pontes, Francisca Nunes de Farias, Francisco Reges Alves de Brito, 

Haroldo Celso Maciel Junior, Marculino Franco Rodrigues, Paulo 

Henrique Rodrigues de Souza e Sâmya Borges de Melo Brandão. 

Emenda Individual ao Projeto de lei N° 1308/2021, que estima a 

receita e fixa a despesas para o exercício financeiro 2022, após lido 

foi colocado em discussão, votação e aprovado por unanimidade.. 

Projeto de Lei N°54/2022 do poder executivo, dispõe sobre a 

concessão do abono- FUNDEB aos profissionais da educação 

básica da rede municipal de ensino, no exercício de 2022, na forma 

que especifica, após lido foi colocado em discussão, votação e 

aprovado por unanimidade. Em seguida realizou a leitura da 

Prestação de Contas de Governo processo: 15978/2018-1(processo 

eletrônico 100856/16) município São Benedito, exercício 2015, 

responsável Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula. Advogado 

Geraldo de Holanda Gonçalves Filho- OAB/Ce N°17.824, relator 

Conselheiro Alexandre Figueiredo, sessão de Julgamento 21 à 

24/03/2022- Pleno Virtual, parecer prévio N° 80/2022.Ementa: 

Prestação de contas de governo do município de São Benedito. 

Exercício de 2015.Parecer ministerial pela aprovação das contas, 

considerando-as regulares com ressalvas. Decisão do pleno pela 

emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com 

ressalvas. Recomendações. Após lido foi colocado em discussão, 

votação e aprovado por unanimidade. Dando continuidade a Sra. 

Presidente realizou a leitura de um convite da EMEB Filonila de  

 



 

 

 

 

Carvalho que convida a Presidente Juciane e demais vereadores 

para participarem da cerimônia de premiação nacional da 

OBA/MOBFOG e do SPAECE ADVENTURE, o 1° interescolar 

de lançamento de foguetes do município que acontecerá na quadra 

da escola na Avenida Salmito Ferreira de Almeida em São 

Benedito Dia 18/11/2022 às 08:30h. Logo após a Sra Presidente 

comunicou que não houve inscrição para o uso da tribuna. 

Finalizou convocando a todos para a próxima sessão que 

acontecera dia 23 de Novembro de 2022 e invocando a proteção de 

Deus e da Pátria, declarou encerrada a presente sessão. 

Plenário da Câmara Municipal de São Benedito-CE, em 16 de 

Novembro de 2022  

 

 


