
 

 

 

 

 

Ata da sessão ordinária do dia 01 de dezembro de dois mil e vinte um. 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um ocorreu a sessão ordinária 

da câmara municipal de forma híbrida, sobre a presidência da Vereadora Juciane Teixeira 

Jorge Nogueira, que após a chamada nominal dos Vereadores e tendo o número 

regimental a Sra. Presidente declarou aberta a presente sessão. Em seguida, designou o 

Vereador e 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 dada entrada na sessão. Pela Vereadora 

Sâmya Brandao foi apresentado requerimento de N° 38/2021 solicita a realização de 

cirurgia de catarata em nosso município.  Pelo Vereador Paulo Henrique foi apresentado 

o requerimento N° 30/2021 solicita a instalação de iluminação e decoração natalina de 

toda extensão e entorno da igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição, no distrito do 

Inhuçú. Pela Vereadora Lucielma Rodrigues foi apresentado o requerimento de N° 

14/2021 que seja construída uma escola na comunidade do Jacarandá. Pela Vereadora 

Dávila Pontes foi apresentado o requerimento de N° 38/2021 que seja feito o reparo da 

ponte e o calçamento na rua Do Meio no bairro Nossa Senhor de Fátima (toca dos quatis). 

Pela Vereadora Andréia Paiva foi apresentado o requerimento de N° 66/2021 solicita que 

seja feito os reparos das estradas do sitio Barroquinha e a coleta de lixo do mesmo. 

Requerimento N° 67/2021 solicita que seja feito os reparos das luminárias da praça da 

igreja Sagrada Família, bem como a limpeza da mesma. Requerimento de N° 68/2021 

solicita que seja construído banheiros públicos, reforma dos currais e instalações 

apropriadas para os vendedores de suínos da feira do gado de São Benedito. Pela 

vereadora Francisca Nunes de Farias foi apresentado o requerimento de N° 09 de 2021 

solicita a construção de uma praça em frente à igreja na Vila da Muricituba.   Projeto de 

indicação N°2/2021 da Vereadora Andréia Paiva que solicita a alteração da lei municipal 

N° 957/2015 de 25 de maio de 2015, concedendo reajuste salarial aos membros do 

conselho tutelar de São Benedito e da outras providencias. Projeto de lei vindo do 

executivo N°56/2021 estabelece a carga horaria de 30 horas semanais para os 

profissionais de enfermagem, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem e da 

outras providencias. Dando continuidade à Sra. Presidente realizou a leitura do projeto de 

lei vindo do executivo em caráter de urgência de N 55/2021 instituí o programa de 

recuperação fiscal-REFIS-relativo aos débitos de qualquer natureza (tributários /fiscais e 

não tributários) de pessoas físicas e jurídica com fisco municipal, e dá outras 

providencias. Que após lido foi colocado em discursão em votação e aprovado por 

unanimidade. Em seguida realizou a leitura do requerimento da sessão passada que após 

lido foi colocado em discursão, em votação e aprovado por unanimidade. Dando 

continuidade à Sra. Presidente abriu um espaço para oratória dos vereadores. O primeiro 

orador a fazer uso da palavra foi a vereadora Selma Medeiros que agradeceu a Deus por 

tudo de bom que tem acontecido na vida e disse que foi convidada pelo prefeito Saul para 

assumir a pasta da secretaria de assistência social e se sentiu muito lisonjeada e aceitou o  



 

 

 

 

 

convite e desde já agradeceu por toda confiança que lhe foi depositada. Despediu-se de 

todos com o sentimento de alegria e dever cumprido e disse que estará sempre à 

disposição para ajudar as pessoas no que for preciso. Agradeceu aos colegas vereadores 

por terem aprovado todos os requerimentos que ela apresentou nesse período que esteve 

na casa. Dando continuidade o vereador Rejane disse que foi retomada as obras da estrada 

que liga Santos Reis ao Barreiro. Parabenizou a senhora Selma pela pasta que irá assumir 

na Secretaria de Assistência Social. Dando continuidade a vereadora Dávila Pontes 

ressaltou sobre o requerimento que apresentou e pediu urgência na execução do mesmo, 

falou sobre o requerimento da colega Andreia em relação ao reajuste do salário dos 

conselheiros tutelares e deixou seu respeito e apoio a esses profissionais. Parabenizou o 

colega Marculino pelo seu aniversário e desejou a colega Selma boa sorte. Agradeceu a 

todos pelas felicitações pela passagem do seu aniversário. Dando continuidade a 

vereadora Andreia registrou a presença dos conselheiros tutelares, Sirley, Germano, Sr. 

Chagas e Joao Paulo. Falou sobre o projeto de indicação que apresentou em relação ao 

reajuste do salário dos conselheiros tutelares e pediu ao Sr. Prefeito e demais senhores 

vereadores que vissem com bons olhos esse projeto, ressaltou sobre os requerimentos que 

apresentou e fez suas considerações sobre o assunto. Agradeceu a vereadora Dávila pelo 

apoio em relação ao projeto que apresentou. Desejou a vereadora Selma boa sorte. Dando 

continuidade o vereador Alex Medeiros parabenizou a classe da enfermagem por terem 

conseguido uma reivindicação em melhoria a classe através do projeto das vereadoras 

Juciane e Sâmya e agradeceu ao gestor por ter atendido esse pedido. Parabenizou os 

colegas vereadores Marculino e Dávila pela passagem de seu aniversário e desejou 

também boa sorte a Vereadora Selma nessa nova jornada. Dando continuidade o vereador 

Paulo Henrique saudou os conselheiros tutelares que estavam presentes fortalecendo o 

projeto da vereadora Andreia. Ressaltou sobre os festejos do Inhuçú que já iniciaram. 

Reforçou sobre os requerimentos que apresentou durante o ano e fez suas considerações 

sobre o assunto. Pediu também que fosse visto o quadro de funcionários da limpeza do 

Inhuçú porque está reduzido. Falou que está sendo cobrado pela falta de um canil para os 

animais de rua e reforçou também sobre o projeto da vereadora Sâmya em relação a esse 

assunto. Ressaltou também sobre o requerimento da colega Dávila em relação a rua do 

Meio e fez suas considerações sobre o assunto. A Vereadora Dávila pediu a parte e disse 

que nessa rua falta saneamento básico e em relação aos cachorros realmente estão 

aumentando cada vez mais sendo um problema muito sério. A Vereadora Sâmya pediu a 

parte de disse que a pouco tempo foi criada uma nova ONG, mas o poder público tem que 

tomar essa causa para si e dar apoio ao pessoal dessa ONG. Retomando a palavra o 

vereador Paulo Henrique reforçou sobre o projeto da Andreia e deixou seu apoio para 

essa classe. Lamentou a saída da Sra. Ieda da Secretaria de Ação Social e desejou boa 

sorte a Vereadora Selma que irá assumir essa pasta. Dando continuidade o Vereador 

Marculino Franco agradeceu a todos pelas felicitações pelo seu aniversário, parabenizou  



 

 

 

 

 

a colega Andréia pelo projeto que ela apresentou e deixou seu apoio a esses profissionais, 

agradeceu ao Prefeito Saul pelas reformas das estradas que estão sendo feitas. Ressaltou 

sobre o abastecimento de água da Venturas e disse que o secretário esteve lá e logo será 

perfurado o poço para essa comunidade e pediu também que fosse visto o projeto de água 

da Faveira e Fazendinha. Desejou também boa sorte a Vereadora Selma. Dando 

continuidade a Vereadora Dona Diassis parabenizou os conselheiros tutelares que 

estavam presentes e disse que são merecedores desse projeto que a Vereadora Andréia 

apresentou e falou que está à disposição para ajuda-los e disse ao Vereador Paulo 

Henrique que o pensamento dele estava igual ao dela que também tinha pedido ao Prefeito 

Saul para rever o quadro de funcionários da limpeza do Inhuçú e pediu também a primeira 

Dama que viesse ornamentar o Inhuçú e parabenizou também pela decoração de natal da 

nossa cidade. Agradeceu ao Prefeito Saul por ter escolhido a Vereadora Selma para 

assumir a pasta da secretaria de ação social e desejou tudo de bom para a Vereadora Selma 

e disse que tem muita confiança no trabalho dela. Disse que está ajudando bastante nos 

festejos do Inhuçú e convida a todos para participarem das festividades. Dando 

continuidade a vereadora líder da oposição Sâmya Brandão ressaltou sobre o 

requerimento que apresentou em relação a cirurgia de catarata e pediu a sensibilidade do 

gestor nesse pedido. Disse que estava muito feliz por estar representando a classe da 

enfermagem juntamente com a Juciane e agradeceu ao gestor por ter transformado o 

projeto de indicação delas em lei e que com certeza será aprovado pelos colegas 

Vereadores. Deixou seu apoio ao projeto da Vereadora Andréia e fez considerações sobre 

o assunto. Ressaltou sobre a emenda impositiva e disse que não viu em nenhum papel a 

obrigatoriedade de ser 50% desti8nado a saúde e disse que esteve conversando com 

alguns vereadores e sugeriu que todos se unissem para comprar um tomógrafo que será 

de grande valia para o povo de São Benedito. O Vereador Réges pediu aparte e disse que 

com certeza é destinado 50% para saúde e fez explicações precisas para a colega. 

Retomando a palavra a Vereadora Sâmya disse que cada vez mais a população está 

precisando desse tomógrafo. Agradeceu o apoio de todos os vereadores. Desejou boa 

sorte a Vereadora Selma. Dando continuidade o líder do governo Réges Brito disse que a 

bancada deles estiveram reunidos com o Prefeito e que decidiram juntos que o dinheiro 

dos 70% da educação seja rateado em forma de abonos para os profissionais da educação 

e deu explicações precisas sobre esse assunto, falou sobre  a inauguração da casa do 

cidadão e disse que os Vereadores que não estiveram presentes fizessem uma visita 

porque ficou muito boa e na ocasião parabenizou a Vereadora Selma que já irá receber 

um presente nessa secretaria e parabenizou o Prefeito Saul por ter escolhido a Vereadora 

Selma para assumir a pasta da secretaria de Ação Social. Falou sobre o projeto de 

indicação da Vereadora Andréia e deixou seu apoio a esses profissionais. Parabenizou o 

Prefeito Saul pelo refis em nosso município. Dando continuidade o secretário Jonas 

deixou seu apoio ao projeto da Vereadora Andréia, agradeceu ao secretário Helton por ter  



 

 

 

 

 

colocado a equipe para fazer a limpeza do entorno da igreja matriz do Inhuçú e na ocasião 

convidou todos os colegas Vereadores a participarem dos festejos do Inhuçú. Agradeceu 

também ao secretário Aridson pela reforma que foi feita nas praças e parabenizou a 

primeira Dana Yandra pela ornamentação das praças do nosso município e pediu que ela 

olhasse também pelos distritos do Barreiro e Inhuçú e que fosse feito a ornamentação 

desses distritos. Parabenizou também a Vereadora Selma e disse que pode contar com ele. 

Dando continuidade o Vice-presidente Das Chagas parabenizou a colega Selma e desejou 

boa sorte para ela. Deixou seu apoio ao projeto da Vereadora Andréia. Parabenizou 

também ao Prefeito Saul e Vice Chiquinho pelo início da obra da ponte do Bom Jesus do 

Leonel, obra muito importante para a comunidade. O Vereador Marculino pediu aparte e 

também agradeceu ao Prefeito e vice pela ponte que liga Ingazeira ao Alto Lindo. Dando 

continuidade o Vereador das Chagas agradeceu ao Prefeito pela iniciativa do projeto de 

lei do Refis que beneficiara toda a população de São Benedito. Parabenizou os 

enfermeiros pela conquista do projeto de lei da redução da carga horaria. Dando 

continuidade a presidente Juciane Jorge cumprimentou os conselheiros tutelares e disse 

que eles terão o total apoio dela nesse projeto que a vereadora Andréia apresentou. 

Parabenizou a Vereadora Dávila e o Vereador Marculino pela passagem do aniversario 

deles. Deixou sua gratidão ao Prefeito Saul pela aprovação do projeto da carga horaria 

dos enfermeiros que foi uma promessa de campanha dela e da Vereadora Sâmya e fez 

suas considerações sobre o assunto. Ressaltou sobre a reunião da Aprece que teve em 

nosso município e deus explicações desse assunto. Falou que esteve em reunião com os 

Vereadores e o Prefeito sobre o abono dos profissionais da educação que recebem os 70%. 

O Vereador Réges pediu aparte e complementou a fala da colega em relação ao assunto. 

Retomando a palavra a Sra. Presidente disse para a vereadora Selma que foi muito bom 

trabalhar e conviver com ela e desejou boa sorte e disse que vai dá tudo certo. Finalizou 

convocando a todos para a próxima sessão que acontecerá no dia quinze de dezembro de 

2021 e invocando a proteção de Deus e da pátria declarou encerrada a presente sessão. 

Câmara Municipal de São Benedito-Ce em 01 de Dezembro de 2021. 

 


