
 

 

Ata da Sessão Ordinária do dia 23 de junho de dois mil e vinte um 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte um, ocorreu à sessão ordinária 

(virtual) da Câmara Municipal, sob a presidência do vice-presidente Vereador Francisco 

das Chagas Paula de Oliveira, que após a chamada nominal dos vereadores e tendo 

número regimental Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão. Em seguida 

apresentou o requerimento da Vereadora Francisca Nunes de Farias que se licenciará 

por cento e vinte dias para resolver problemas pessoais, continuando o presidente 

convocou o Vereador suplente Raimundo Rejane de Souza para fazer o juramento de 

posse e logo após o Vereador foi empossado. Em seguida a Vereadora Francisca Nunes 

de Farias pediu a palavra e disse para todos os colegas vereadores o motivo de sua 

licença. Na ocasião falou que confia muito no amigo Rejane e sabe que ele irá fazer um 

bom trabalho e uma boa administração durante o período do seu afastamento. Enfatizou 

sobre dois requerimentos que irá apresentar sendo de grande importância para as 

comunidades. Dando continuidade o Presidente designou o Vereador Secretário 

Francisco Jonas para realizar a leitura da Ata da sessão anterior, que após lida foi 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Logo após o Sr. Presidente fez a 

leitura das matérias dado entrada na casa, Pela vereadora Francisca Nunes de Farias foi 

apresentada o requerimento de nº 06 e 07 de 2021. Pela vereadora Andréia Paiva foi 

apresentada os requerimentos de n° 40 e 41 de 2021. Pelo vereador Francisco Jonas foi 

apresentado o requerimento de n° 12 de 2021.  Pelo vereador Raimundo Rejane de 

Souza foi apresentado o requerimento de nº 01 e 02 de 2021. Pelo vereador Paulo 

Henrique foi apresentado o requerimento de 23 de 2021. Pelos vereadores Andréia 

Paiva de Melo e Marculino Franco foi apresentado o requerimento coletivo de nº 02 de 

2021. Pelo Poder Executivo foi apresentado o Projeto de Lei nº 24 de 2021 que autoriza 

o poder executivo municipal a abrir crédito especial ao orçamento vigente e dá outras 

providências. Por ser a última sessão do primeiro semestre e tendo que limpar a pauta o 

Sr. Presidente colocou todas as matérias dado entrada em discursão e em votação sendo 

todas aprovadas por unanimidade. Dando seguimento o Sr. Presidente fez a leitura dos 

requerimentos dado entrada na sessão anterior que após lidos foram colocados em 

discursão em votação e todos aprovados por unanimidade. Dando continuidade realizou 

a leitura dos projetos de indicação da vereadora Juciane Jorge: de nº 02 de 2021que 

inclui os bancários e vigilantes que atuam na segurança privada dos bancos, na 

circunscrição deste município, como grupos prioritários, na Fase I, do Programa 

Emergencial de Vacinação para o Combate e Erradicação do Vírus COVID-19, do 

Município de São Benedito (CE) e dá outras providências. E nº 03 de 2021 que dispõe 

sobre a Inclusão dos funcionários das Agências de correios do município de São 

Benedito - Ce, como grupos prioritários, na Fase I, do Programa Emergencial de 

Vacinação para o Combate e Erradicação do Vírus COVID-19, do Município de São 



 

Benedito (CE) e da outras providências que depois de lidos foram colocados em 

discursão em votação e todos aprovados por unanimidade. Dando continuidade a Sr. 

Presidente abriu um espaço para os vereadores. O vereador Réges Brito agradeceu a 

Deus pela oportunidade de esta junto aos colegas vereadores nesta ultima sessão do 

semestre e pediu oração para o colega Rômulo Gurgel e Marcos Jorge que estão com 

problemas de saúde, e desejou boas vindas ao colega Raimundo Rejane. Dando 

continuidade o vereador Raimundo Rejane disse que o momento dispensa qualquer 

discurso em virtude do problema de saúde do vereador Rômulo Gurgel. Dando 

continuidade a Vereadora Dávila Celina pediu que a população continuasse com todos 

os cuidados de prevenção com esse vírus e também desejou boas vindas ao colega 

Raimundo Rejane, e em nome das vereadoras Samya e Juciane e da coordenadora 

Dheime Costa, deixou seu reconhecimento a todos os profissionais da saúde por todo 

compromisso e dedicação na campanha de vacinação. Pediu a Deus para que em breve 

estejam todos juntos com a presença do amigo Rômulo Gurgel. Dando continuidade a 

vereadora Samya Brandão agradeceu pela experiência durante esses seis meses que foi 

muito produtivo, onde todos fizeram um excelente trabalho em prol dos nossos 

munícipes, pediu ao executivo para finalizar os requerimentos mais urgentes. 

Solidarizou-se com os colegas Rômulo Gurgel e Marcos Jorge e disse que estão todos 

em orações por eles. Desejou um recesso tranquilo e abençoado para todos, agradeceu a 

colega Dávila pelo reconhecimento aos enfermeiros e enalteceu também a classe de 

enfermagem e a todos envolvidos nessa campanha de vacinação. Desejou boas vindas 

ao colega Raimundo Rejane. Dando continuidade a vereadora Lucielma Medeiros 

desejou a todos um bom recesso e pediu orações para os amigos Rômulo Gurgel e 

Marcos Jorge pedindo recuperação. Enalteceu o trabalho do prefeito Saul e todos os 

envolvidos na vacinação do nosso município. Desejou boas vindas ao colega Raimundo 

Rejane. Dando continuidade o vereador Paulo Henrique agradeceu a todos os colegas 

pela aprovação dos seus requerimentos e ao executivo por já ter executado alguns e 

reforçou que fossem analisados todos os requerimentos. Pediu orações ao colega 

Rômulo Gurgel. Desejou boa sorte ao colega Raimundo Rejane que esta iniciando os 

trabalhos nessa casa e com certeza vai contribuir muito para o crescimento do nosso 

município e desejou um feliz recesso para todos. Dando continuidade o vereador Jonas 

agradeceu aos colegas pela aprovação dos seus requerimentos e pela parceria dos 

veteranos por passar um pouco dos conhecimentos que eles têm e desejou boas vindas 

ao colega Raimundo Rejane e desejou um bom recesso a todos. Dando continuidade o 

vereador Raimundo Rejane agradeceu a todos os colegas pelas palavras de boas vindas 

e a Dona de Assis por ter gentilmente se licenciado do seu mandato para que ele 

pudesse esta aqui nessa casa e disse aos colegas vereadores que irá fazer um bom 

trabalho no Distrito do Barreiro do Inhuçu e de todo o município. Dando continuidade o 

Vice Presidente Das Chagas agradeceu a todos os colegas pela aprovação dos seus 

requerimentos e também pediu orações para o colega Rômulo e Marcos Jorge que com 



 

fé em Deus estarão recuperados. Parabenizou a Presidente Juciane que esta em Brasília 

adquirindo melhorias para o nosso município. Dando continuidade o Vereador 

Marculino desejou boa sorte ao Vereador Raimundo Rejane que é da região e disse que 

está a disposição para juntos trabalharem pela região e agradeceu aos colegas 

vereadores pela aprovação dos seus requerimentos. Pediu pela população que as 

autoridades mandasse mais reforço de segurança por que esta acontecendo uma grande 

onda de assaltos naquela região e pediu orações para o colega Rômulo. Retomando a 

palavra o Vice Presidente Das Chagas finalizou convocando a todos para a próxima 

sessão que acontecerá no dia 04 de agosto de dois mil e vinte e um e invocando a 

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

Câmara Municipal de São Benedito – CE em 23 de Junho de dois mil e vinte um. 

 

 


