
 

 

 

 

 

Ata da sessão ordinária do dia 09 de março de dois mil e vinte e dois. 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois 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 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 dado entrada na sessão. Pela Vereadora Andréia 

Paiva foi apresentado o requerimento de N°12/2022 solicita que seja comprado 

motobombas para que fique de reserva nas comunidades. Requerimento de N° 13/2022 

solicita que seja feito uma areninha na comunidade sítio Pedra de coco II. Pelo Vereador 

Alexandre Coelho foi apresentado o requerimento de N°01/2022 solicita que seja feita a 

construção de uma praça da igreja localizada no bairro Nossa Senhora das Graças 

(Chora). Requerimento de N° 02/2022 solicita a reforma e reativação da lavanderia, 

localizado no bairro Nossa Senhora das Graças (Chora). Pela Vereadora Dávila Pontes 

foi apresentado o requerimento de N° 05/2022 solicita que providencie fardamento para 

os técnicos administrativos das Escolas Públicas Municipais de São Benedito. Pelos 

Vereadores Francisco Jonas  e Marculino Franco foi apresentado o requerimento coletivo 

de N° 01/2022 solicita o estudo de localização e a construção de uma nova central de 

abastecimento e comercialização de hortifrutigranjeiro. Requerimento de N° 02/2022 

solicita a construção de um calçamento em pedra tosca na comunidade de Sítio Camocim. 

Pelo Vereador Alex foi apresentado o requerimento de N° 004/2022 solicita que seja feito 

uma reforma no prédio onde funcionava o colégio João Rodrigues Veras na comunidade 

de Chapada III. Pela Vereadora Sâmya Brandão foi apresentado o requerimento de N° 

004/2022 solicita a pavimentação poliédrica da rua Maria Eliete de Sousa, localizada no 

Bairro Portal dos Buritis. Requerimento Nº 005/2022 solicita a reforma e manutenção da 

pavimentação Poliedrica da travessa Francisco Cavalcante, localizada no bairro do 

Corrente. Requerimento Nº 006/2022 solicita a manutenção da iluminação pública do 

sítio Lagoa I. Requerimento Nº 007/2022 solicita que seja colocado um transporte escolar 

para os alunos residentes no Mirandinha. Pelo Vereador Francisco das Chagas foi 

apresentado um requerimento N° 08/2022 solicita que seja construída uma rotatória no 

cruzamento  no Sítio Pimenteira I.Pelos Vereadores Sâmya Borges, Andreia Paiva e Alex 

Medeiros foi apresentado o requerimento coletivo N°001/2022 solicita a reforma do 

galpão dos feirantes, localizado no bairro Cidade Nova. Requerimento coletivo Nº 

002/2022 solicita a pavimentação poliédrica da estrada ligando o Cocalzinho I a ponte 

Cocalzinho Alto Lindo. Em seguida a Sra. Presidente realizou a leitura do projeto de lei 

N° 05/2022, vindo do executivo que concede reajuste no piso salarial dos profissionais 

do magistério do município de São Benedito e dá outras providencias. Dando 

continuidade a Sra. Presidente realizou a leitura do projeto de indicação de Lei N°01/2022 

de autoria da vereadora Dávila Pontes, dispõe sobre a inclusão do adicional de  



 

 

 

 

 

periculosidade de 30% ao salário atual dos Agentes Patrimoniais de São Benedito –Ce e 

da outras providencias que após lido foi colocado em discursão em votação e aprovado 

por unanimidade. Projeto de Lei N°03/2022, de autoria do vereador Marculino Franco 

dispõe sobre a nomeação de uma rua, sem denominação oficial de Rua Francisco Alves 

Venancio e das outras providencias, que após lido foi colocado em discursão e em votação 

e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei N°04/2022, vindo do executivo altera a Lei 

Municipal N°1007/2016, que dispõe sobre a criação do Plano Municipal da Primeira 

Infância de São Benedito –Ce –PMPI e da outras providencias, que após lido foi colocado 

em discursão, em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida realizou a leitura dos 

requerimentos da sessão passada e após lidos foram colocados em discursão, em votação 

e aprovados por unanimidade. Dando continuidade a Sra. Presidente apresentou a 

Prestação de Contas de governo do ex-Prefeito Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula, 

PROCESSO N° 34878/2018-4 (N° DE ORIGEM: 100387/17). PARECER PRÉVIO N° 

241/2021 EMENTA: Prestação de Contas do Governo do Município de São Benedito. 

Exercício 2016. Parecer Ministerial pela Desaprovação das Contas. Defesa capaz de 

esclarecer as ocorrências preponderantes. Decisão do pleno no sentido de emitir parecer 

prévio favorável à aprovação das contas, com ressalvas. Recomendações. Logo após a 

Sra. Presidente disse que será colocado em votação em uma sessão futura e irá 

disponibilizar copias para os vereadores analisarem. Dando continuidade a Sra. 

Presidente abriu tribuna para a oratória dos vereadores. O primeiro orador a fazer uso da 

palavra foi a Vereadora Dávila Pontes, falou sobre o problema que ocorreu com a ponte 

que liga Sítio Ingazeira ao Alto Lindo, disse que faltou fiscalização por parte de São 

Benedito e que é inadmissível uma ponte que foi inaugurada a 3 meses, nas primeiras 

chuvas ficar toda danificada, causando prejuízo aos agricultores, e pediu ao Sr. Prefeito 

que as obras fossem mais fiscalizadas e bem feitas. Ressaltou sobre o problema que está 

acontecendo com o transporte escolar, desde que começaram as aulas e pediu que essa 

situação fosse regularizada, pediu também que fosse providenciado um fardamento para 

os técnicos administrativos das escolas. Parabenizou a Presidente Juciane pelo evento do 

dia das Mulheres. Dando continuidade o Vereador Alex Medeiros agradeceu aos colegas 

pela aprovação do seu requerimento da sessão passada, pediu ao Sr. Prefeito que fosse 

feito uma reforma em um colégio desativado na Chapada III, para servir como base de 

apoio da saúde, já que lá é uma área descoberta. Pediu que fosse feito o reparo das estradas 

da Jussara dos Vinutos, Corguinho e Jussara do Buca. Disse que esteve com as Vereadora 

Sâmya e Andreia verificando o que realmente tinha acontecido na ponte que liga Ingazeira 

ao Alto Lindo, e fez suas considerações sobre o assunto. Parabenizou todas as mulheres 

pelo dia Internacional da Mulher. Dando continuidade a Vereadora Andreia Melo pediu 

que fosse providenciado motobombas reservas para as comunidades, Vereadora Dávila 

pediu a parte e disse que no sitio Barros está faltando água a uma semana, porque a bomba 

está queimada. A Sra. Presidente disse que concordava com o pedido da Vereadora 

Andreia e que talvez fosse viável pedir também as Luvas. Retomando a palavra a  



 

 

 

 

 

Vereadora Andreia agradeceu o apoio das colegas. Pediu que fosse construída uma 

Areninha na Pedra de Coco II, e ressaltou sobre o requerimento coletivo que apresentou 

em relação a reforma do Galpão do feirantes da Cidade Nova. O Vereador Jonas pediu a 

parte e disse que concordava com o requerimento da colega e que inclusive tinha 

apresentado um requerimento juntamente com o Vereador Marculino pedindo que fosse 

feito um estudo naquela área e deu explicações precisas sobre o assunto. Retomando a 

palavra a Vereadora Andreia disse que esteve também verificando a ponte da Ingazeira 

que liga o Alto Lindo e disse que se faz necessário um calçamento para aquele local. 

Agradeceu ao coordenador dos transportes escolar por ter resolvido o problema do Xique-

Xique. Dando continuidade o Vereador Rejane desejou bom retorno ao Vereador 

Alexandre Coelho, parabenizou todas as mulheres em especial as colegas vereadoras pelo 

dia Internacional da Mulher. Agradeceu ao Prefeito Saul e o Secretario de Infraestrutura 

pela recuperação de alguns trechos das estradas no distrito do Barreiro e disse ao Vereador 

Alex que segundo a informação da Vereadora Selma as maquinas estão na região do 

mesmo para fazer a recuperação das estrada de lá. Agradeceu também ao Vereador 

Marculino por está disponibilizando material para a recuperação das estradas. Dando 

continuidade o Vereador Marculino Franco parabenizou todas as mulheres. Disse que em 

relação ao ocorrido da ponte da Ingazeira que liga o Alto Lindo, a muitos anos lá só era 

feita reformas, até que foi feito um consorcio com as prefeituras de São Benedito e 

Ibiapina para que fosse construída uma nova ponte e deu explicações sobre o assunto. 

Ressaltou o problema que está tendo com os transportes escolar que a dias vinha cobrando 

e que Graças a Deus foi resolvido. Falou que em relação ao problema das bombas 

queimadas seria bem melhor que implantassem o sistema de abastecimento de água 

SISAR em todas as comunidades. Desejou também boas vindas ao Vereador Alexandre 

Coelho. Dando continuidade o Vereador Alexandre Coelho agradeceu aos colegas 

vereadores pela receptividade e parceria nos trabalhos dessa casa. Parabenizou a bancada 

da oposição pela forma que estão demonstrando fazer política. Disse que em relação ao 

que já foi falado sobre o Galpão dos feirantes já existe um Projeto em analise para melhor 

viabilidade da comercialização dos produtos e deu explicações precisas sobre o assunto. 

A Vereadora Dávila pediu a parte e disse que já tinha feito um requerimento pedindo a 

reforma desse galpão, que inclusive já tinha sido aprovado, mas já que tem esse projeto 

em estudo pediu que fosse dado uma melhorada lá, enquanto não sai esse projeto. 

Retomando a palavra o Vereador Alexandre disse que a ressalva da colega era muito 

importante e fez suas considerações sobre o assunto. Já que a Sra. Presidente disse que 

irá dar entrada na próxima sessão das contas de gestão do ex-prefeito Gadyel Gonçalves, 

que já vem com parecer favorável, disse que as contas da gestão dele como Presidente no 

Biênio 2017/2018 vieram também favorável e isso demonstra como ele presidiu essa casa 

de forma transparente, com responsabilidade, dignidade, respeito e humildade. 

Agradeceu ao Prefeito Saul e todos os envolvidos pela reforma da creche do Chora. Pediu 

que fosse feito uma reativação e reforma da lavanderia do Chora e disse que também em  



 

 

 

 

 

breve será construída uma praça naquele bairro. Parabenizou o pai dele que estava de 

aniversário e desejou um forte abraço. Dando continuidade a Vereadora Dona Diassis 

disse que a missão deles vereadores é cobrar do Prefeito e apontar o que não está dando 

certo para que seja corrigido, e pediu aos colegas Vereadores que tivessem paciência na 

execução dos requerimento, porque tem certeza que o Prefeito irá fazer de tudo para 

concluir todas essas demandas. Parabenizou todas as mulheres pela força e garra e 

também a Presidente Juciane pelo belo trabalho que está fazendo com transparecia e 

sensibilidade. Dando continuidade a Vereadora líder da oposição Sâmya Brandao 

agradeceu ao Vereador Alex e Vereadora Andreia pela parceria e disponibilidade e por 

terem ido juntamente com ela verificar o ocorrido da Ponte e disse que lá não foi feito 

uma obra de qualidade, pelo dinheiro que foi usado para a construção da mesma e fez 

suas considerações em relação ao assunto. Disse que não pode fechar os olhos para essas 

coisas corriqueiras que estão acontecendo nessa gestão como questão das estradas e o 

problemas com o transporte escolar. Reforçou o pedido do reparo das luminárias no Sítio 

Lagoa I. O Vereador Rejane pediu a parte e disse para a colega que essas reclamações 

podem ser feitas diretamente com a Secretaria de Infraestrutura pelo código do poste. 

Retomando a palavra a Vereadora Sâmya agradeceu ao colega pela sugestão. Falou que 

em relação ao galpão dos feirantes se for feito reforma ou construção que seja usado 

material de qualidade. O Vereador Alexandre pediu a parte e disse que no período que 

esteve afastado a frente da coordenação da contabilidade, diariamente acontecia a questão 

das empresas que ganhavam licitação na prestação de serviços as vezes deixavam a 

desejar. Retomando a palavra a Vereadora Sâmya agradeceu ao Vereador Alexandre e 

disse que todos querem que a cidade evolua. Parabenizou todas a mulheres em nome das 

colegas Vereadoras e desejou boas-vindas ao Vereador Alexandre Coelho. Dando 

continuidade o Vereador e Secretário Francisco Jonas desejou boas-vindas ao Vereador 

Alexandre Coelho. Pediu ao secretário de infraestrutura que visse o reparo das estradas 

do trecho que dá acesso descendo a igreja matriz e saindo sentido Pensa Bem, Chapadinha 

e Camocim, porque devido as fortes chuvas encontram-se quase intrafegáveis. Ressaltou 

sobre os dois requerimentos que apresentou, um foi em conjunto com o Vereador 

Marculino e que inclusive a colega Andréia apresentou também em relação a CEASA e 

fez suas considerações sobre o assunto. Pediu também que fosse feito o calçamento do 

sitio Camocim porque é uma demanda antiga daquela comunidade. Parabenizou a todas 

as mulheres em nome da mãe dele. O Vereador Marculino pediu a parte e pediu a empresa 

que está fazendo calçamento da Pedra de Coco que visse a questão do problema de um 

bueiro próximo a casa do Senhor Antônio Pedim. A senhora Presidente disse ao Vereador 

Marculino que vivi tentando resolver esse problema com essa empresa, porque realmente 

lá é muito perigoso. Dando continuidade a Vereadora Andréia ressaltou que já tinha 

apresentado um requerimento sobre esse problema e que ainda não foi resolvido. 

Retomando a palavra o Vereador Jonas disse que irão chamar as empresas responsáveis 

para resolver esse problema. Dando continuidade o vice-Presidente Vereador Das Chagas  



 

 

 

 

 

parabenizou todas as mulheres, desejou bom retorno ao Vereador Alexandre Coelho. Na 

ocasião fez um requerimento verbal pedindo que fosse feito uma rotatória no anel viário 

do sitio pimenteiras. Pediu ao Secretário de Infraestrutura que visse a questão do acumulo 

de água na pista do sitio mundo novo, porque está causando sérios problemas aos 

motoristas, e também que fosse levado uma máquina para ajeitar a estrada da entrada do 

Cajueiro e o reparo da estrada do Sítio São Miguel, que devido às fortes chuvas cortou o 

acesso e já tinha ficado três dias sem passar o ônibus dos alunos. Disse que foi procurado 

por algumas mães pelo transporte escolar no Bom Jesus dos Mesquitas e pediu a secretária 

de educação resolvesse esse problema. Dando continuidade a Presidente Juciane Jorge 

desejou um bom retorno ao Vereador Alexandre Coelho e parabenizou o mesmo pela 

transparência e aprovação das contas dele quando presidente dessa casa. Ressaltou sobre 

o evento que aconteceu na câmara municipal promovido pela procuradoria especial da 

mulher, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e pediu que fosse propagado 

mais que a mulher Sambeneditense tem um ponto de apoio em caso de necessidade. 

Agradeceu a Dona Diassis pelas palavras citadas em relação a ela. Desejou a todas as 

mulheres Sambeneditenses, em nome de todas as mulheres dessa casa que representam a 

força da mulher. Finalizou convocando a todos para a próxima sessão que acontecerá no 

dia 16 de março de 2022, invocando a proteção de Deus e da pátria declarou encerrada a 

presente sessão. 

Plenário da Câmara Municipal de São Benedito-CE, em 09 de março de 2022. 

 


