
 

Ata da Sessão Ordinária do dia 08 de Setembro de dois mil e vinte um. 

Aos oito dias do mês de setembro 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 anterior, que após lida 

foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Dando continuidade a Sra. 

Presidente realizou a leitura das matérias dado entrada na sessão. Pela Vereadora 

Juciane Jorge foi apresentado o requerimento de nº 07 de 2021 solicita que seja 

construída uma praça de laser em frente à igreja de Santa Rita, próximo à casa do Sr. 

Toinhão, localizada no sitio Abrigo. Pela Vereadora Sâmya Brandão foi apresentado o 

requerimento de nº 30 de 2021 solicita que seja feita a implantação de um curso 

preparatório para o ENEM e vestibular direcionado aos alunos da rede pública. 

Requerimento de nº 31 de 2021 solicita a continuação da implantação do asfalto, 

inclusive com sinalização na estrada que liga os Dois Irmão ao Distrito de Barreiro. 

Requerimento de nº 32 de 2021 solicita a limpeza e capinação da Rua Manoel Teixeira 

localizada no loteamento São Benedito. Requerimento nº 33 de 2021 solicita a 

manutenção da iluminação pública, da Rua Manoel Teixeira, localizada no Loteamento 

São Benedito. Requerimento nº 34 de 2021 solicita a manutenção iluminação pública, 

da Rua Lucimar Pinto de Paiva localizada no loteamento São Benedito. Pela Vereadora 

Andreia foi apresentado o requerimento de nº 50 de 2021 solicita a instalação de 

iluminação pública, nas localidades: Pedra de Coco I ao sítio Pedra de Coco II; Salgado 

I ao Sítio Salgado II; Xique – Xique I ao sítio Xique –Xique II; Pedra de Coco I ao 

Campo de Pouso. Requerimento nº 51 de 2021 solicita a implantação de uma câmera de 

monitoramento, no cruzamento que da acesso ao sítio Pedra de Coco. Pelo Vereador 

Alex foi apresentado o requerimento de nº 03 de 2021 solicita que seja feito a 

pavimentação em pedra tosca na comunidade de Jussara. Requerimento nº 04 de 2021 

solicita que seja ampliado à pavimentação em pedra tosca da comunidade Lagoa I. Pela 

Vereadora Dávila foi apresentado o requerimento de nº 32 de 2021 solicita que seja feita 

uma reforma no terminal rodoviário Governador Gonzaga Mota, nos pontos 

relacionados: restaurações dos banheiros; substituição da iluminação antiga por led; 

pintura de boa qualidade; colocar painéis de informações gerais novos e modernos. Pelo 

Vereador Rejane foi apresentado o requerimento de nº 07 de 2021 solicita que seja feita 

a construção de uma estrada ligando o Barreiro a Santa Teresa. Requerimento de nº 08 

de 2021 solicita que seja feito a construção de uma praça em frente à igreja da 

comunidade de Santa Teresa. Pelo Vereador Das Chagas foi apresentado o requerimento 

nº 16 de 2021 solicita que seja colocada uma ambulância no posto de saúde Alisson 

Mendes, localizado na comunidade do sítio São Joaquim. Vindo do Poder Legislativo 

Projeto de Lei nº 35 de 2021 de autoria do Vereador Reges Brito que altera a redação da 

Lei nº 1147/2018 e da outras providencias. Não havendo mais matérias a apresentar a 



 

Sra. Presidente realizou a leitura dos requerimentos da sessão passada que após lidos 

foram colocados em discursão em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida 

leu o Projeto de Lei nº 31 de 2021 vindo do Poder Executivo que Altera a redação da 

Lei nº 1129/2018 e da outras providências que após lido foi colocado a discursão e 

aprovado por 09 votos a favor e 04 votos contra. Projeto de Lei n º 34 de 2021 de 

autoria da Vereadora Sâmya que Dispõe sobre a nomeação de uma rodovia municipal, 

sem denominação oficial de rodovia Vereador Marcio de Freitas Brandão e dá outras 

providencias que após lido foi colocado em discursão em votação e aprovado por 

unanimidade . Projeto de Indicação nº 06 de 2021 de autoria da Vereadora Sâmya que 

Dispõe sobre a implementação de politica de saúde materna – infantil no âmbito do 

município de São Benedito – CE, institui o projeto “ Gestante Assistida, Bebê saudável” 

e dá outras providencias que foi colocado em discursão em votação e aprovado por 

unanimidade. Dando continuidade a Sra. Presidente abriu a tribuna para oratória dos 

vereadores. O primeiro orador a fazer uso da palavra foi a Vereadora Dávila, ressaltou 

sobre o requerimento que apresentou em relação à reforma da rodoviária. Parabenizou a 

todos os envolvidos pela inauguração do estádio em nome dos secretários de esporte, 

deixou sua justificativa por ter votado contra o projeto vindo do executivo e fez suas 

considerações em relação ao assunto e disse que tudo que vier e não for de beneficio 

para os trabalhadores seja qual área for sempre irá votar contra, na ocasião convidou um 

representante do fórum para fazer uso da tribuna. Parabenizou todos alfabetizadores das 

escolas particular e pública pelo dia mundial da alfabetização. Dando continuidade a 

senhora Presidente abriu um espaço para que o funcionário do fórum fizesse uso da 

palavra, iniciou agradecendo a Presidente pela oportunidade de poder explicar a 

situação dos servidores que prestam serviço no judiciário, no ministério público e TRE, 

disse que no ano de 2018 foi aprovada a Lei 1129/2018 que concedia uma gratificação 

de 60% a esses funcionários e que foi pago ate o mês de abril de 2020 e cessou com a 

pandemia, fez suas considerações em relação ao assunto e pediu o apoio dos vereadores 

para que vissem com a gestão a possibilidade de pelo menos receberem os valores 

referentes aos meses que não receberam. Dando continuidade a Sra. presidente 

completou dizendo que entende o lado deles e o que complicou mais foi o problema da 

covid e fez suas considerações em relação ao assunto. Dando continuidade o Vereador 

Rejane agradeceu aos colegas vereadores por terem aprovado seus requerimentos 

ressaltou sobre a iluminação sobre o entorno do campo do Barreiro e disse que espera a 

compreensão da secretaria de infraestrutura e esporte que seja feito um estudo de 

viabilidade no entorno daquele campo. Falou sobre os festejos da padroeira do Barreiro 

e pediu que fosse feito a capinação das ruas, a pintura do meio fio, concerto do 

calçamento, a poda das arvores do canteiro central e da praça, o pissarramento de 

algumas ruas e o reparo das luminárias de todo distrito e pediu que fosse feito o mais 

rápido possível esses pedidos, falou também sobre os requerimentos que apresentou. 

Agradeceu aos colegas que juntos aprovaram o projeto da Vereadora Sâmya dando 



 

denominação oficial à rodovia de Marcio de Freitas Brandão. Dando continuidade o 

Vereador Alex agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação de seus requerimentos, 

ressaltou sobre os requerimentos que apresentou, justificou seu voto sobre o projeto 

vindo do executivo que altera a Lei em relação à gratificação dos servidores que 

prestam serviço no fórum e fez suas considerações sobre o assunto. Dando continuidade 

a Sra. Presidente falou para o colega Vereador Alex que com a continuação ele irá ter 

acesso a outros projetos e irá ver que cada dinheiro vem destinado para algo e 

complementou dando suas considerações sobre o assunto. A Vereadora Sâmya pediu 

aparte e debateu também sobre o assunto justificando seu voto contra esse projeto. 

Dando continuidade a Vereadora Selma disse que achou louvável o requerimento que o 

Vereador Alex apresentou em relação ao calçamento do sitio Jussara e disse que esse 

calçamento já foi contemplado e é um convenio do governo do estado com o município 

e por conta da pandemia não foi feito logo e que o mais tardar em novembro iniciará. 

Parabenizou a presidente Juciane e disse que estiveram juntas no encerramento do 

agosto Lilás e foi um momento muito importante para todas as mulheres e parabenizou 

também a deputada Augusta por ser tão guerreira nessa luta das mulheres cearenses, 

parabenizou também o Prefeito Saul que conseguiu um caminhão para ajudar na 

distribuição da agricultura familiar. O Vereador Jonas pediu aparte e disse que esse 

caminhão já tinha sido aprovado e que foi uma grande luta da secretaria para trazer esse 

caminhão para os agricultores familiares do PAA alimentos e do PAA leite. Retomando 

a palavra a Vereadora Selma disse que ficaram felizes com essa conquista. Dando 

continuidade o vereador Amarildo agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação dos 

seus requerimentos e falou sobre a reforma do hospital antigo que seria uma grande 

economia para o município em termos de aluguel, pois no prédio da para fazer um 

centro administrativo e funcionar quase todas as secretarias e se tornaria bem mais fácil 

para o povo de São Benedito e desenvolveria melhor o bairro em torno. Dando 

continuidade a Vereadora Andreia Melo falou sobre os requerimentos que apresentou e 

fez suas considerações sobre o assunto. Pediu ao secretário de infraestrutura que fosse 

instalado mais luminárias principalmente nas zonas rurais e pediu agilidade na execução 

dos mesmos. Cobrou novamente a roçagem das estradas, principalmente nos sítios 

Pimenteira, Pedra de Coco, Salgado, Xique-Xique e Barreiro porque esta atrapalhando a 

visibilidade dos motoristas. Justificou o seu voto contra o projeto do executivo e 

parabenizou a todas as alfabetizadoras em nome da vereadora Dávila e do Vereador 

Réges. Dando continuidade o Vereador Paulo Henrique falou sobre seu posicionamento 

em relação à votação do projeto vindo do executivo e disse que realmente é uma medida 

muito difícil a ser tomada principalmente por eles e disse que foi bastante debatido e 

discutido e viu que realmente algumas decisões vão beneficiar ou prejudicar a vida de 

algumas pessoas. Parabenizou a todos os alfabetizadores pelo belíssimo trabalho. Dando 

continuidade a Vereadora líder da oposição Sâmya Brandão agradeceu pela aprovação 

do projeto que solicitou sobre a nomeação da rodovia do Barreiro com o nome do 



 

Vereador Marcio de Freitas Brandão e em nome de sua mãe pela singela homenagem 

feita pela câmara. Falou sobre as enquetes que divulgou em suas redes sociais e disse 

que colheu muitas coisas importantes e fez um resumo onde ficou muito preocupada em 

relação à segurança de nossa cidade e pediu que o gestor visse essa questão e pediu 

também o apoio de todos os vereadores para a reabertura dos correios do Inhuçú que já 

é uma solicitação antiga de todos. O Vereador Paulo Henrique pediu aparte e disse que 

esteve no Inhuçú e foi muito cobrado em relação a isso e também pela reforma do 

mercado. Retomando a palavra a Vereadora Sâmya justificou seu voto e disse que 

sempre vai ser a favor do servidor e fez suas considerações em relação ao assunto, 

deixou registrada sua indignação porque a enfermagem teve uma perca grande em uma 

redução de diárias, foi realizado um pagamento de forma errada, porque o que 

receberam foi por ajuda de custo e explicou sobre o assunto e disse que vai em busca 

dos direitos da enfermagem porque não foi justo. Dando continuidade a Sr. Presidente 

disse que como foi recebido por diárias entende-se que é uma ajuda de custo mas esta 

buscando falar com o secretario administrativo Geovane para pedir que ele mande 

realmente o dia a mais trabalhado. Retomando a palavra a Vereadora Sâmya falou sobre 

os valores das diárias da classe dos enfermeiros e deixou sua tristeza em relação aos 

servidores da enfermagem que tanto lutaram nessa pandemia. Dando continuidade o 

Vereador líder do governo Réges Brito desejou boas vindas ao Vereador Alex. 

Parabenizou o Prefeito Saul que esteve em Fortaleza na secretaria do estado de recursos 

hídricos para agilizar as obras dos abastecimentos de água da Barra, Campo de Pouso, 

Mundo Novo e Barriga e que em breve darão inicio a essas obras e que em relação à 

questão da segurança como ressaltou a colega Sâmya disse que o Prefeito já esteve em 

reunião com o secretario de segurança, batalhão do raio, batalhão de policia e com todos 

os envolvidos na segurança pública do nosso município e estão correndo atrás 

juntamente com a deputada Augusta. Avisou as pessoas que pretendem fazer o 

vestibular da UVA que as inscrições serão até o dia 10 de setembro. Ressaltou sobre a 

escola profissionalizante que está em grande andamento e que o governo tem pressa 

para que essa escola termine o mais rápido possível. Falou sobre as obras das estradas 

que já estão sendo concluídas. O Vereador Jonas pediu aparte e ressaltou que em 

relação ao asfalto da Carnaúba também é uma luta da Vereadora suplente Andréia 

Cariri. A Vereadora Sâmya pediu aparte e disse que é uma luta de todos e que inclusive 

essa é uma obra que está vindo através do deputado Domingos Neto. Retomando a 

palavra o Vereador Réges ressaltou que estiveram assinando o convenio e que realmente 

essa verba é Federal e que o trabalho do Prefeito foi correr atrás para liberar. 

Parabenizou o Prefeito e o secretario Gleidson que conseguiram a aquisição de um 

caminhão para agricultura familiar. Dando continuidade o Vereador secretário Jonas 

disse que juntamente com o Vereador Das Chagas estiverem prestigiando o colega 

Vereador Marculino no estádio Capitão Tarcizio de Araújo, em uma importante 

competição que levou o nome do Vereador Marculino Franco. Disse que foi muito bem 



 

organizado e na ocasião parabenizou a equipe do momento esportivo na pessoa do 

Domingos Maracanã e que estão aqui para defender o esporte amador do nosso 

município. Parabenizou também a equipe do sem terra do Muricituba que foi campeão 

daquela competição e a equipe do Votorantim do Chora que foi vice-campeão. O 

Vereador Marculino Pediu a parte e parabenizou toda a equipe da rádio Tabajara pela 

belíssima competição que eles organizaram na qual levou o seu nome e também a 

equipe Sem terra que foi campeã e ao Votarantim do bairro do Chora que foi vice-

campeã e disse que irão apoiar em mais competições. Agradeceu ao colega Das Chagas 

e Jonas que estiveram presentes abrilhantando aquela festa e toda torcida que 

compareceu. Falou que esteve com a Esmeralda e ela falou que em relação à 

contratação do médico do Inharé, o mesmo já está contratado e que na semana seguinte 

já começa a atender. Retomando a palavra o Vereador Jonas também parabenizou a 

secretaria de esporte juntamente com a gestão pela importante obra das instalações do 

estádio Capitão Tarcizio de Araújo. Pediu ao secretário de saúde que retornasse com a 

ambulância do distrito do Inhuçú o mais breve possível. Dando continuidade o Vereador 

vice-presidente Das Chagas agradeceu ao Prefeito Saul pela obra do asfalto do sítio 

Santa Rosa que já está 90% concluída e que já está em fase de licitação para continuar 

até o sítio São João e depois até o sítio Dois Irmãos. Em nome da comunidade do Bom 

Jesus dos Lacerdas agradeceu pelo poço que irá ser cavado ainda esse mês naquela 

comunidade. Ressaltou sobre o calçamento das Queimadas que vai começar em breve. 

Parabenizou em nome da colega Dávila todos os alfabetizadores e agradeceu ao colega 

Marculino que lhe convidou juntamente com o colega Jonas para assistir o campeonato 

no estádio e parabenizou também o Prefeito e toda equipe do esporte e que realmente a 

reforma do estádio já está quase concluída. Parabenizou também o colega Rejane pela 

forma que ele foi conveniente com o projeto da colega Sâmya em homenagem ao 

Vereador Marcio Brandão. Falou que em relação ao programa mais médicos, sua filha 

já saiu de onde trabalha e já vai trabalhar aqui em São Benedito e que com certeza em 

breve todos os PSF`s serão lotados com esses médicos. Dando continuidade a Sra. 

Presidente agradeceu ao seu amigo Carlos Borges do sítio Salgado II que sempre tem 

contribuído com algo. Parabenizou também a colega Vereadora Dávila por ser 

alfabetizadora. Falou em relação ao projeto que a Vereadora Sâmya apresentou a 

respeito do cursinho para os alunos do município e que também seria um projeto que ela 

iria apresentar e que tem o seu total apoio, projeto ao qual seu esposo tinha formulado 

com ela na campanha, porque é uma necessidade que grita nas escolas e será de grande 

valia esse projeto. Finalizou convocando a todos para a próxima sessão que acontecerá 

no dia 15 de Setembro de dois mil e vinte e um. E invocando a proteção de Deus e da 

pátria declarou encerrada a presente sessão. 

Plenário da câmara municipal de São Benedito-CE em 08 de Setembro de dois mil e 

vinte e um. 


