
 

Ata da Sessão Ordinária do dia 04 de Agosto de dois mil e vinte um 

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

ordinária 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 designou o vereador secretário Francisco Jonas para 

realizar a leitura da Ata da sessão ordinária e da sessão extraordinária 

anteriores que, após lidas foram colocadas em votação e aprovadas por 

unanimidade. Logo após apresentou o atestado do vereador Marcos Jorge e 

disse que não se tratava de um atestado comum e sim de uma licença de 

tempo indeterminado. Dando continuidade a Sra. Presidente fez a leitura 

das matérias dado entrada na casa, vindo do Poder Executivo Projeto de Lei 

nº 30 de 2021 que dispõe sobre a arborização municipal e dá outras 

providências. Vindo do Tribunal de contas do estado do Ceará, Parecer 

prévio nº 49/2021: Contas do governo exercício 2014. Ocorrências 

verificadas incapazes de prejudicar contexto geral das contas. Parecer 

prévio favorável à aprovação das contas. Contas regulares com ressalvas. 

Recomendações notificações decisão por unanimidade de votos. Pelo 

vereador Raimundo Rejane foi apresentado o requerimento de nº 03/2021 

solicita que além da reforma seja ampliada a praça do distrito do Barreiro 

com a colocação de um parquinho infantil e uma academia ao ar livre para 

adultos. Requerimento de nº 04/2021 solicita que seja perfurado um poço 

profundo na comunidade dos Algodões. Requerimento de nº 05/2021 

solicita que seja perfurado um poço profundo na comunidade das Venturas 

próximo ao colégio. Pelo Vereador Marculino Franco foi apresentado o 

requerimento de n° 20/2021 solicita que requer a implantação de um 

sistema de abastecimento de água padrão Sisar, nas localidades Pau D´arco 

II e Umburanas. Requerimento nº 21/2021 solicita a perfuração de um poço 

profundo na localidade do Sitio Venturas. Requerimento n° 22/2021solicita 

a construção de uma areninha na localidade do Xique Xique. Requerimento 

nº 23/2021 solicita a instalação de iluminação pública do cemitério da 

localidade do sitio Lagoa I. Pela vereadora Samya Borges foi apresentado o 

requerimento de n° 25/2021 solicita informações sobre quais serviços 

ofertados e quais especialidades médicas estão sendo atendidas, no hospital 



 

municipal. Requerimento n° 26/2021 solicita a informatização da central de 

regulação dos serviços ofertados pela secretaria de saúde do município. 

Pela vereadora Lucielma foi apresentado o requerimento de nº 04/2021 

solicita que seja realizada a construção do calçamento em pedra tosca na 

comunidade Cruz de Raio. Requerimento nº 05/2021 solicita que seja 

realizada a urbanização e revitalização do açude D´ Pedro II. Requerimento 

nº 06 de 2021 solicita que seja realizada a reforma do prédio onde 

funcionava a escola Argimiro Rodrigues Lima no Sitio Carnaúba I. Pelo 

vereador Paulo Henrique foi apresentado o requerimento de nº 24 de 2021 

solicita que a implantação da pavimentação em pedra tosca no Sitio 

Estivas. Requerimento nº 25/2021 que solicita a pavimentação em pedra 

tosca na comunidade da Muricituba. Requerimento nº 26/2021 que solicita 

junto às secretarias de infraestrutura e meio ambiente os serviços de 

limpeza, capinação e manutenção da quadra Poliesportiva no Inhuçu. Pelo 

vereador Francisco Jonas foi apresentado o requerimento de nº 13/2021 

solicita a construção de uma unidade básica de saúde no Distrito de Inhuçu. 

Requerimento nº 14/2021 solicita a construção de uma ponte entre as 

localidades de Muricituba e Vila. Pela vereadora Juciane Jorge foi 

apresentado o requerimento de nº 06 de 2021 solicita que seja feito o reparo 

das luminárias e a capinação da quadra poliesportiva do Sitio Pedra de 

Coco I. Pela vereadora Andréia foi apresentado o requerimento de nº 

42/2021 solicita a realização de ultrassonografia nas UBS. Requerimento 

n° 43/2021 solicita o reparo e alargamento da ponte que liga o Sitio Pedra 

de Coco I a Pedra de Coco II. Requerimento n° 44/2021 solicita o reparo 

nas estradas do Sitio Corguinho. Requerimento n° 45 de 2021 solicita o 

reparo nas estradas q dá acesso a Pejuaba. Dando continuidade a Sra. 

Presidente abriu um espaço para oratória dos Vereadores. O primeiro 

orador a fazer uso da palavra foi à vereadora Dávila Pontes, que agradeceu 

a Deus por está com saúde e com mesmo objetivo de buscar sempre o 

melhor para nossa população e disse que infelizmente o colega Rômulo se 

encontra em outro plano e esse ocorrido deixou todos tristes e muito 

abalados psicologicamente, deixou também seus votos de recuperação ao 

colega Marcos Jorge e disse que estão todos em orações por ele. Falou que 

hoje não vai apresentar nenhum requerimento, porque ainda tem muitos 

que não foram executados e seria melhor dá mais tempo ao executivo 



 

porque são muitas as demandas. Na ocasião fez um pedido verbal para que 

a população seja mais informada em relação à coleta de lixo que teve 

algumas mudanças. Falou sobre os animais abandonados que vivem nas 

ruas e que inclusive a vereadora Sâmya já havia apresentado um projeto a 

respeito disso, no qual foi aprovado e pediu que o executivo tomasse posse 

desse projeto. Parabenizou a vereadora Juciane pela participação na 

Procuradoria da Mulher em Fortaleza que está nos representando tão bem. 

A vereadora Sâmya pediu aparte e disse que durante esse mês foi muito 

procurada pela população em geral por pessoas sendo mordidas pelos 

cachorros de rua e pediu que realmente o Sr. Prefeito veja esta questão 

porque é de extrema necessidade. Retomando a palavra a vereadora Dávila 

parabenizou o Prefeito Saul, o Secretário Luís Carlos e toda a equipe de 

saúde pela agilidade na campanha de vacinação. Falou também sobre a 

falta de segurança nas comunidades. Parabenizou todos os pais em especial 

seu pai, Costa e ao pai de seus filhos, Tito. Dando continuidade o Vereador 

Paulo Henrique pediu a Deus que conduzisse todos nesse segundo semestre 

e deixou seu sentimento de pesar a família do Dr. Rômulo Gurgel e 

também ao amigo Neudo pela perda do seu irmão José Nilton, também 

pediu saúde para o amigo Marquinhos. Disse que durante o recesso visitou 

algumas comunidades, falou sobre os três requerimentos que apresentou a 

pedido da população da Muricituba e do Inhuçú. Em relação à iluminação 

pública e coleta de lixo. A vereadora Dávila pediu a parte e disse à 

população que acompanhassem as redes sociais da prefeitura porque tem 

muitas informações importantes sobre a coleta de lixo.  A presidente  

Juciane pediu a parte e complementou dizendo que a prefeitura também 

está divulgando em carros de som sobre as referidas datas da coleta  e que 

ela também irá colocar em nome do legislativo da Câmara. Retomando a 

palavra o vereador Paulo Henrique reforçou o pedido de intensificação das 

medidas de combate à violência em nosso município. Parabenizou todos os 

pais de São Benedito em nome de seu pai, Paulo. Dando continuidade o 

vereador Marculino Franco disse que está sendo muito cobrado em relação 

à falta de médicos nos PSFs da Fazendinha e Inharé e pediu que fosse 

resolvido o quanto antes. Pediu que fosse visto a questão da roçagem das 

estradas e ressaltou sobre o requerimento em relação ao abastecimento de 

água do Pau D´arco e Umburana e também pela iluminação do cemitério 



 

do sitio Lagoa. Também disse sobre a solicitação da areninha que irá 

beneficiar varias comunidades. Deixou seu voto de pesar a família do 

vereador Rômulo e também a família do Neudo. Desejou também um feliz 

dias dos pais principalmente a seu pai. Dando continuidade a vereadora 

Andréia Melo, deixou seu voto de pesar a família do colega vereador 

Rômulo Gurgel e também a família do amigo Neudo pela perda do seu 

irmão José Nilton. Pediu à população que continuasse com todos os 

cuidados de prevenção contra essa doença. Falou sobre o requerimento que 

apresentou onde solicita que seja feita a implantação nas UBS dos sítios o 

serviço de ultrassonografia, que é de grande importância para as 

comunidades. Agradeceu ao gestor e a infraestrutura, pois em breve será 

iniciado o calçamento de sua região. Na ocasião pediu que fosse feito um 

reparo nas estradas dos sítios Corquinho e reforçou o pedido de iluminação 

pública do mesmo e também que seja feito reparo nas estradas do sítio 

Cajueiro que dá acesso ao sítio Pejuaba. Pediu que a gestão visse a questão 

da segurança pública, pois nos últimos dias as ondas de assaltos tem 

crescido bastante. Falou que todos estão em orações pelo amigo 

Marquinhos. Em nome de seu pai deixou um abraço para todos os pais. 

Dando continuidade o vereador Rejane, disse que depois de um longo 

período afastado, retornou a casa com intenção de trabalhar em prol do 

povo de São Benedito. Agradeceu ao prefeito por ter atendido seu 

requerimento da implantação de ultrassons na UBS do Barreiro e como já 

havia falado, esse serviço deve ser estendido para todas as UBS das 

comunidades. A vereadora Sâmya pediu aparte e disse que esteve em 

reunião na comunidade a qual trabalha e que foi lhe foi passado que irá 

funcionar nas unidades mais distantes, como no Barreiro, Inhuçú e 

Carnaubal dos Medeiros e desde já agradeceu ao Prefeito por já ter 

executado esse requerimento que ela solicitou. Retomando a palavra o 

vereador Rejane disse que no mesmo dia foi implantado na UBS do 

barreiro o programa “o medicamento na comunidade”. Solidarizou-se com 

a família do colega vereador Rômulo Gurgel que nos deixou recentemente 

e também a família do amigo Neudo pela perda do seu irmão. Disse 

também ao colega Marquinhos que estão todos em orações por ele. 

Agradeceu aos colegas por terem lhe desejado boas vindas na sessão 

passada e também pelas felicitações pela passagem do seu aniversário. 



 

Dando continuidade a vereadora Lucielma de Medeiros desejou boas 

vindas aos colegas e disse que estão passando por um momento muito 

difícil, pela perda do amigo vereador Rômulo Gurgel e também problema 

de saúde do Marquinhos. Desejou muita força para Jane e toda família e 

também ao amigo Neudo pela perda do seu irmão, disse que nosso país 

vive um momento muito difícil e deixou seu repúdio ao governo do nosso 

país. Agradeceu aos colegas pala aprovação de seus requerimentos no 

semestre passado. Parabenizou a administração na pessoa do prefeito Saul e 

vice Chiquinho, por toda sensibilidade que estão tendo em executar os 

requerimentos dos vereadores. Falou sobre a audiência pública do conselho 

municipal da mulher, que aconteceu e que foi de grande importância e 

muito produtivo. Na ocasião parabenizou a presidente Juciane Jorge que 

participou de uma capacitação para que seja implantada aqui na câmara a 

procuradoria da mulher. Falou da universidade que já irá funcionar nesse 

semestre. Parabenizou a administração pela inauguração de mais uma UBS 

na comunidade do Pau D’arco. Disse que a falta de médico não depende só 

da administração e deu explicações precisas sobre o assunto. Deixou um 

abraço ao colega Marquinhos e disse que todos estão em oração por ele. 

Dando continuidade a Vereadora líder da oposição, Sâmya Brandão se 

solidarizou com a família do Dr. Rômulo Gurgel e também a família do 

amigo Neudo e agradeceu a Deus pela recuperação do amigo Neudo e do 

senhor Fernando e por ela também que já passou duas vezes por essa 

doença. Solidarizou-se com o amigo Marquinhos e deixou um abraço em 

nome de toda sua família. Desejou boas vindas ao colega Rejane. Disse que 

expos nas redes sociais uma prestação de contas sobre seus requerimentos 

durante esse primeiro período e pediu uma atenção mais especial ao poder 

executivo em relação ao abrigo dos animais, na qual já solicitou. Falou 

sobre a questão da guarda municipal que foi extinta no inicio da gestão, na 

qual todos os vereadores falaram sobre a falta de segurança e pediu de 

forma urgente que o prefeito visse essa questão. Pediu esclarecimento em 

relação aos atendimentos do hospital e falou sobre o fechamento do 

hospital de campanha e da reabertura do hospital municipal. Questionou a 

falta de organização do mesmo e disse que a falta de médico é uma questão 

de grande preocupação e pediu esclarecimento sobre o assunto ao 

secretário Luís Carlos. Pediu que fosse feito a contratação de alguns 



 

profissionais de saúde que estamos precisando de psicólogo, terapeuta 

ocupacional, fonoaudiólogo e nutricionista e fez suas considerações sobre o 

assunto. Desejou um feliz dia dos pais a todos. Dando continuidade o 

vereador vice-presidente Francisco das Chagas, parabenizou todos colegas 

vereadores pelo excelente trabalho. Solidarizou-se com a família do Dr. 

Rômulo Gurgel pela perda desse grande homem que esta fazendo muita 

falta, pediu orações para o colega Marquinhos e deixou seu voto de pesar 

ao amigo Neudo. Parabenizou o Prefeito pelo empenho na campanha de 

vacinação e pelas obras realizadas. Falou sobre a falta de médicos e disse 

que em pouco tempo ira ser resolvido esse problema. Disse que na região 

dos Santos irá começar a obra do asfalto ate a água mineral e em breve vai 

ser feita a licitação da continuação até a casa do Rochinha no sitio São 

Vicente e também já irão fazer o reparo das estradas do Sitio dos Santos e 

que já foram concluídos todos os reparos de iluminação pública daquela 

região. Parabenizou pela inauguração da UBS do Pau D`arco e toda equipe 

que atende naquela região. Disse que nessa semana já irão ser feita as 

ultrassons na região dos Santos. Falou sobre a rota do lixo e sugeriu que 

fossem falar com o Gean para esclarecer melhor. Ressaltou sobre a questão 

da segurança. A vereadora Selma pediu a parte e disse que a Deputada 

Augusta esteve na secretaria de segurança pedindo para a Serra da Ibiapaba 

mais segurança. Retomando a palavra o vereador Das Chagas disse que 

irão torcer para dar tudo certo. Desejou feliz dia dos pais para todos. Dando 

continuidade a presidente Juciane disse que é com muita gratidão que estão 

iniciando essa nova etapa na casa legislativa. Deixou seu voto de pesar a 

família do colega vereador Romulo Gurgel que esta fazendo muita falta e 

também a família do Neudo pela perda do seu irmão Jose Nilton, amigo de 

seu esposo. Deu graças a Deus pela vida do Neudo e do Sr. Fernando que 

conseguiram se recuperar. Falou sobre o requerimento que apresentou a 

pedido da comunidade da Pedra de Coco I a respeito da quadra, e disse que 

esteve visitando as comunidades do sitio Abrigo, Salgado até no Cocal, e 

que esteve com o amigo Carlos que tem lhe ajudado trazendo as demandas 

e deste já agradeceu a infraestrutura, gestão e toda equipe por se esforçar 

em resolver as demandas. Falou que nossa cidade esta à frente na 

campanha de vacinação. A vereadora Samya pediu a parte e disse que a 

partir de doze anos já pode fazer o cadastro e que é de grande importância. 



 

Retomando a vereadora Juciane falou que o hospital está sofrendo 

adaptação e disse que a princípio realmente a proposta é de um hospital 

com portas fechadas e deu explicações precisas sobre o assunto e falou que 

realmente estamos precisando de médicos e em relação ao hospital de 

campanha o eixo respiratório ainda existe, porém com bem menos 

pacientes e disse que temos que bater na tecla em busca de médicos. Disse 

que quando aumentar o quadro médico irá melhorar essa deficiência para a 

população. Falou sobre a capacitação da Procuradoria da mulher que esteve 

participando e que foi aprovado a resolução onde implanta na nossa 

Câmara municipal a procuradoria da mulher e que provavelmente na 

próxima semana a equipe da assembleia vem e convida as vereadoras a 

participar porque terão vereadoras procuradoras. Desejou saúde e uma 

oração bem positiva para o vereador Marquinhos e toda sua família. 

Desejou um feliz dia dos pais a todos os sambeneditenses em nome do seu 

pai, Chico da Rodoviária e seu irmão Chiquinho da Rodoviária. Finalizou 

convocando a todos para a próxima sessão que acontecerá no dia 11 de 

agosto de 2021 e invocando a proteção de Deus e da Pátria declarou 

encerrada a presente sessão. 

Plenário da Câmara Municipal de São Benedito- CE em 04 de agosto de 

2021 

 

 


