
 

Ata da Sessão Ordinária do dia 20 de Outubro de dois mil e vinte um 

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte um ocorreu a sessão ordinária da 

Câmara Municipal mista, 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 Sâmya 

Brandão foi apresentado o requerimento de nº 36 de 2021 solicita a execução da poda 

dos eucaliptos, localizado próximo ao cemitério público municipal na sede do nosso 

município. Pela vereadora Lucielma de Medeiros foi apresentado o requerimento de nº 

13 de 2021 solicita que promova instalações de placa de sinalização em toda zona rural 

do nosso município. Pela vereadora Andréia Paiva foi apresentado o requerimento nº 61 

de 2021 solicita a construção de uma praça de laser na igreja localizada no sitio salgado. 

Requerimento nº 62 de 2021 solicita a colocação de proteção lateral das pontes do 

município e com urgência as pontes que ligam: Sítio Baixa grande, Sítio Abrigo, Sítio 

Salgado I ao Salgado II, Sítio Pedra de coco I a Pedra de Coco II, Carnaubal dos 

Medeiros e Sítio Xique-Xique. Pelo vereador Francisco das Chagas foi apresentado o 

requerimento nº 17 de 2021 solicita a construção de uma praça no Sítio Bonito. 

Requerimento nº 18 de 2021 solicita que seja doado dois poços profundo que já está em 

funcionamento: um no Sítio Bom jesus dos Mesquitas e o outro no Sítio São Miguel, 

referente as associações. Requerimento nº 19 de 2021, solicita a construção de uma 

praça de laser no Sítio Cajueiro ao lado da igreja Santa Clara. Pela vereadora Francisca 

Nunes foi apresentado o requerimento nº 8 de 2021 solicita a construção de uma praça 

de laser com aparelhos de academia e brinquedos infantis, ao lado da igreja de São João 

Batista no sítio Mata Fresca. Vindo do Poder Executivo Projeto de Lei nº 53 de 2021 

estabelece os eventos e competições esportivas culturais para o mês de novembro de 

2021, em comemoração ao mês de aniversário do município de São Benedito institui 

premiações, pagamento de despesas, e dá outras providências. Projeto de Lei nº 38 de 

2021 que altera a redação do art. 9º da Lei nº 745/2011 e dá outras providências que 

após apresentado, foi colocado em discursão em votação e aprovado por unanimidade.  

Projeto de Lei nº 39 de 2021 que dispõe sobre serviços de natureza continuada e 

fornecimento continuo no âmbito do município que após apresentado, foi colocado em 

discursão em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 40 de 2021 

Concede o Título Cidadão Sambeneditense ao Sr. Ivanilson Aguiar Albuquerque e dá 

outras providencias de autoria da vereadora Dávila Pontes Projeto de Lei nº 41 de 2021 

concede o título cidadão sambeneditense ao Sr. Antônio Leonardo Rodrigues de Olinda 

e da outras providências de autoria da vereadora Francisca Nunes de Farias.  Projeto de 

Lei n° 42 de 2021 concede o título de cidadão sambeneditense ao Sr. Marcondes Silva 

Barros e dá outras providências, de autoria da vereadora Lucielma de Medeiros. Projeto 



 

de Lei n°43 de 2021 concede o título de cidadã sambeneditense a Sra. Lucinédia Lopes 

do Nascimento e dá outras providências de autoria da vereadora Juciane Jorge. Projeto 

de Lei n° 44 de 2021 concede o título de cidadão Sambeneditense ao Sr. Antônio 

Justino do Nascimento e dá outras providências de autoria do vereador Francisco da 

Chagas. Projeto de Lei nº 45 de 2021 concede o Título de Cidadão Sambeneditense ao 

Sr. Heleno Márcio de Assis e dá outras providências de autoria do vereador Francisco 

Jonas. Projeto de Lei nº 46 de 2021 concede o Título de Cidadão Sambeneditense a Sr. 

Fabiana Rodrigues de Souza e dá outras providências de autoria do vereador Paulo 

Henrique Rodrigues de Souza. Projeto de Lei nº 47 de 2021 concede o Título de cidadão 

Sambeneditense ao Sr. Francisco Romaidio Pinheiro Junior e dá outras providencias de 

autoria do vereador Raimundo Rejane. Projeto de Lei 48 de 2021 concede o Título de 

Cidadão Sambeneditense ao Sr. Everson do Nascimento Silva e dá outras providências 

de autoria do vereador Alex Martins. Projeto de Lei nº 49 de 2021 concede o Título de 

cidadão Sambeneditense ao Sr. Jose Francisco Ribeiro Lima e dá outras providências de 

autoria do vereador Marculino Franco Rodrigues. Projeto de Lei nº 50 de 2021 concede 

o Título de Cidadão Sambeneditense ao Sr. Francisco Jose Cesar Carneiro e dá outras 

providências de autoria da vereadora Andreia Paiva. Projeto de Lei nº 51 concede o 

Título de Cidadão Sambeneditense ao Sr. Nilton Carneiro Ximenes e da outras 

providencias de autoria do vereador Reges Brito. Projeto de Lei nº 52 de 2021 concede 

o título de cidadã Sambeneditense a Sr. Samara Albuquerque Rufino Luz e dá outras 

providências de autoria da vereadora Sâmya Brandão. Sendo todos esses projetos após 

apresentados, colocados em discursão em votação e aprovados por unanimidade. 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. Projeto de Lei nº 36 de 2021 que estima a receita 

e fixa a despesa do Município de São Benedito – CE para o exercício financeiro de 2022 

que após lido foi colocado em discursão em votação e aprovado por unanimidade. 

Dando continuidade a Sra. Presidente abriu um espaço na tribuna para a oratória dos 

vereadores. O primeiro orador a fazer o uso da palavra foi o Vereador Rejane, disse que 

protocolou um oficio na secretaria de agricultura do município e pediu ao secretário, Sr. 

Jaime, que visse o andamento das obras do abastecimento de água das seguintes 

localidades: Lagoinha, Triangulo, Sitio Contendas e também pediu informações sobre o 

início das obras de abastecimento de água das comunidades Fazendinha, Carnaubal dos 

Medeiros e Faveira e falou que é um anseio antigo dessas comunidades e também que 

tem recebido várias ligações das pessoas da lagoinha que estão sofrendo muito com a 

falta de água potável em suas residências e fez considerações sobre o assunto. Pediu que 

fosse feito um pequeno reparo no cemitério do distrito do Barreiro e também a via de 

acesso até o cemitério. Dando continuidade a Vereadora Selma cumprimentou a 

Jornalista Monique que está presente no plenário. Desejou boas-vindas a Vereadora 

dona Diassis que está de volta a casa. Ressaltou sobre o requerimento que presentou e 

disse que com certeza os colegas Vereadores irão aprovar e que será de grande 



 

importância essa sinalização nesses ramais para a população. Parabenizou todos os 

médicos do município, em especial o seu sobrinho, Dr. Bruno, que atua na cidade de 

Sobral e também o Dr. Haroldo, o eterno Mão Santa, que Deus abençoe a cada dia a 

profissão deles. Dando continuidade a Vereadora Dávila deixou um abraço para Dona 

Diassis e desejou que em breve ela esteja junta com eles. Disse a colega Selma que no 

início do ano também fez um requerimento parecido com o da colega e fez suas 

considerações sobre o assunto. Falou sobre o dia do médico e através do amigo 

Vereador Paulo Henrique que é acadêmico de medicina. Deixou o seu abraço também 

aos futuros médicos, como a filha do amigo Das Chagas, Ana Régia filha do colega 

Réges e a sua filha Dora e disse que em breve todos estarão servindo as nossas 

comunidades e deixou também um abraço para Dra. Michele e Dr. Haroldo. Dando 

continuidade a Sra. Presidente deixou registrado que a Vereadora Don Diassis está 

participando de forma hibrida porque está de atestado devido suas com morbidades. 

Dando continuidade a Vereadora Dona Diassis parabenizou o Vereador Alex e desejou 

um bom trabalho em prol do povo de São Benedito. Disse aos colegas vereadores que 

ainda não está apta a participar das sessões presenciais por motivo de saúde, mais em 

breve estará junto com todos. Parabenizou todos os médicos por tudo que eles fazem 

pelo povo e também os enfermeiros em nome da Juciane e Sâmya e disse ao Das 

Chagas que tem muito carinho pela filha dele, Dr. Michele e tem vontade de conhece-la. 

Parabenizou também a vereadora Dávila e vereador Réges pelas filhas deles que serão 

futuras médicas e também ao Vereador Paulo Henrique que está se formando em 

medicina e disse que ele terá uma carreira brilhante. Parabenizou o Vereador Marculino 

e Rejane pelo belíssimo trabalho que eles estão fazendo juntos no Barreiro e nas 

comunidades, agradeceu ao Prefeito Saul por ter deixado para entregar a ambulância do 

Inhuçú quando ela já estivesse voltado para a câmara. Parabenizou a todos os 

Vereadores pelo compromisso com as comunidades. Parabenizou também o Dr. Alan 

pela passagem do seu aniversário. O Vereador Rejane pediu a parte e desejou bom 

retorno a Vereadora Dona Diassis. Dando continuidade a Vereadora Andréia 

parabenizou todos os médicos em especial os de São Benedito. Ressaltou sobre os 

requerimentos que apresentou e disse que se faz necessário que execute logo devido aos 

acidentes que já aconteceram. Pediu mais uma vez que a secretaria de infraestrutura 

fizesse o reparo das luminárias da zona rural porque continuam recebendo reclamações 

porque a população ainda não conseguiu se adaptar a essa nova forma que estão 

trabalhando. Dando continuidade a líder da oposição, a vereadora Sâmya agradeceu a 

Presidente Juciane Jorge pelo projeto que foi aprovado hoje sobre a lei orçamentária, 

tinha pedido para rever porque tinha alguns pontos que não tinha entendido e ela deu 

esse prazo maior para ela, falou que esteve em reunião com o contador da câmara, 

Leonardo, que deu explicações para ela, disse que seu pedido em rever a lei 

orçamentária foi porque viu que houve alguns aumentos em algumas secretarias e 

diminuições em outras  e fez suas considerações sobre o assunto. Falou sobre o esporte 

e cultura e disse que tem que ser mais valorizado em nosso município, falou que esteve 



 

com o secretário de esporte e pediu que fosse visto isso. Reforçou um requerimento dela 

e das colegas vereadoras em relação a política de zoonoses e disse que procurou ao 

secretário de saúde para solucionar essa situação. Ressaltou sobre o requerimento que 

ela apresentou com relação as podas dos eucaliptos próximo ao cemitério para evitar 

possíveis acidentes e pediu que fosse realmente executado com urgência. Parabenizou 

todos os médicos de nossa cidade em nome do Dr. Marcilio. Dando continuidade o 

Vereador líder do governo, Réges, parabenizou o Prefeito Saul através da secretária de 

educação, pelo início da retomada das aulas presenciais e que as escolas iniciaram com 

todo o protocolo de vigilância sanitária. Parabenizou também aos médicos em nome do 

Dr. Haroldo e disse que foi bem lembrado pela colega Dávila, que eles tem filhos que 

estão cursando medicina e deixou sua homenagem em nome de todos os vereadores. 

Parabenizou mais uma vez pelo dia do professor e disse que a secretária de educação 

fará um encontro na sexta-feira daquela mesma semana, no espaço da Flora Fogaça para 

homenagear todos os professores do município de São Benedito e que seria importante a 

presença de todos os vereadores, porque eles merecem ser valorizados. Desejou também 

boas-vindas a Dona Diassis, a Vereadora Sâmya pediu a parte e desejou também boas-

vindas a Dona Diassis. Dando continuidade o Vereador secretário Jonas, também 

desejou boas-vindas a Vereadora Dona Diassis. Parabenizou a todos os médicos em 

nome do Dr. Cesar, Dr. Neto, Dr. Haroldo e Dr. Alano. Agradeceu ao Prefeito Saul por 

ter atendido o pedido dele e dos vereadores votados no Inhuçú, pelo retorno da 

ambulância que irá servir para o distrito e comunidade vizinha. Parabenizou também o 

secretário Reutman pela organização do campeonato municipal. Dando continuidade o 

Vice-presidente Das Chagas saudou todos os médicos. Agradeceu a primeira dama 

Yandra que esteve no São Miguel com ele e juntamente com os professores fazendo a 

festa das crianças e disse que foi muito bom. Parabenizou o Prefeito Saul e disse que 

esteve em uma reunião juntamente com o colega Marculino, Jonas e associações 

comunitárias e fez suas considerações sobre o assunto. Deu boas vindas também a Dona 

Diassis pelo retorno dela a essa casa. Parabenizou também o colega Amarildo que 

esteve por quatro meses nessa casa e fez um excelente trabalho. A Vereadora Dona 

Diassis pediu aparte e agradeceu também ao Vereador Amarildo pelo belíssimo trabalho 

que ele fez assumindo a sua licença. Dando continuidade a Sra. Presidente Juciane Jorge 

desejou um forte abraço ao amigo Amarildo e um bom retorno a Dona Diassis. 

Parabenizou todos os médicos em nome do Dr. Haroldo pelo último dia 18 de outubro 

que comemorou-se o dia do médico. Finalizou convocando a todos para a próxima 

sessão que acontecerá no dia 03 de novembro de 2021, invocando a proteção de Deus e 

da Pátria, declarou encerrada a presente sessão. 

Plenário da câmara municipal de São Benedito-CE em 20 de outubro de 2021. 

 


