
 
ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE COREAÚ 
CNPJ Nº 06.602.379/0001-96                                                                                                                                                                     

Avenida Dom José, 74, centro, Coreaú-CE 

 

ATO Nº 005/22, de 17 de novembro de 2022. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no 
uso das suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 29, do 

Regimento Interno da Casa, modificado pela Resolução nº 001/04, de 07 de 

fevereiro de 2004; 
 

Considerando a urgência de votação de inúmeros projetos do Poder 
Executivo que não puderam ser todos deliberados na sessão anterior por conta da 

eleição da Mesa Diretora, inclusive a Lei Orçamentária e outras matérias, a saber: 

PROJETO DE LEI Nº 023/22, de 29 de setembro de 2022, oriundo do Executivo, 

que “Estima Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 

2023”; PROJETO DE LEI Nº 024/22, de 19 de outubro de 2022, oriundo do 

Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar-CAE de Coreaú, e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 025/22, de 

19 de outubro de 2022, oriundo do Executivo, que “Cria os componentes do 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar-SISAN do Município de Coreaú-CE, 

define os parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de 

Segurança Alimentar e nutricional, e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 

027/22, de 19 de outubro de 2022, oriundo do Executivo, que “Dispõe sobre o 
pagamento de honorários advocatícios fixados por arbitramento, acordos ou 

sucumbência, aos procuradores municipais, fixa critérios para o rateio desses 

valores, e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 028/22, de 24 de outubro 

de 2022, oriundo do Executivo, que “Dispõe sobre a denominação do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, situado na sede deste Município, e adota 

outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 029/22, de 09 de novembro de 2022, 

em anexo, que “Institui, no âmbito do município de Coreaú-CE, o projeto 
“casamento civil comunitário”, e dá outras providências.”; onde no ensejo também 

serão deliberados as seguintes proposições do Legislativo: PROJETO DE LEI Nº 

008/22, de 18 de outubro de 2022, oriundo do Legislativo, que “Denomina de VILA 

TEREZA PIRES DE JESUS a vila de casas situada ao lado esquerdo de quem vai ao 

distrito do Canto, iniciando logo após a antiga EMEIF João Cristino de Menezes e o 

Centro de Reciclagens, e findando na Casa do Sr. Juninho”; e PROJETO DE LEI Nº 
009/22, de 18 de outubro de 2022, oriundo do Legislativo, que “Denomina de RUA 

BENEDITO FRANCISCO MOREIRA LOURENÇO a atual RUA SÃO JOÃO BATISTA, 

mais conhecida como BREGUEDOFF, iniciando-se no Conjunto José Euclides, 

passando em frente ao Conjunto Selma Fontenele, bem como ao CEI Maria Zilmar, 

findando em frente à Casa do Senhor Valdir Moreira(atualmente a última da rua), 

localizada na sede do Município”, e bem como mais alguma eventual matéria que 
venha a ser apresentada antes da próxima sessão, que inclusive é a última sessão 

ordinária do corrente ano.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Fica prefixada, na forma abaixo, a data da segunda Sessão 

Ordinária do mês de novembro de 2022, que inclusive é a última sessão 

ordinária do ano, antecipando do dia 25/11/2022 para o dia 21/11/2022              

(segunda-feira), mantido o mesmo horário.  
 

NOVEMBRO/2022 
 

2ª Sessão Ordinária..........................................................21/11/2022 - Horário: 19:00h(noite) 
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Art. 2º - Que as eventuais proposições dos senhores vereadores, caso 
queiram apresentar, poderão ser protocoladas, presencial ou virtualmente, até às 

13:00h do dia 18(sexta-feira) do corrente mês.  

 

Art. 3º - O presente ato entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Paço da Câmara Municipal de Coreaú, 

Em, 17 de novembro de 2022. 

 
 

 
Antônio Anastácio Teles 

PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
 

 

 
 


