
 

Ata da sessão ordinária do dia 16 de março de dois mil e vinte e 

dois. 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois 

ocorreu a sessão ordinária da Câmara Municipal de forma híbrida, 

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 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°14/2022 solicita que seja feito o calçamento ao 

lado da igreja Sagrada Família Nazaré, localizada na comunidade 

Sítio Pedra de Coco I. Requerimento de N° 15/2022 solicita junto 

a Secretaria de Educação, uma maneira para que os alunos sejam 

deixados em frente a suas respectivas escolas. Requerimento 

N°16/2022 solicita que seja feito o calçamento no Sítio Jacarandá. 

Dando continuidade a Sra. Presidente realizou a leitura do projeto 

de Lei N°06/2022 vindo do executivo que dispõe sobre a 

gratificação de campanha a ser paga aos profissionais da Secretaria 

Municipal de Saúde que exerçam atividades durante as campanhas 

de vacinação em dias não úteis e da outras providências. Projeto de 

Lei N° 07/2022 vindo do executivo concede reajuste salarial geral 

anual aos servidores municipais do Poder Executivo e da outras 

providencias. Em seguida realizou a leitura dos requerimentos da 

sessão passada, que após lidos foram colocados em discursão, em 

votação e aprovados por unanimidade. Dando continuidade 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 das outras 

providencias. Que após lido 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 Dona Diassis, parabenizou o 

Secretário de Saúde e toda sua equipe pela conquista em primeiro 

lugar pelo programa do estado “Cuidar melhor”. Parabenizou 

também a cidade de Ipú que é sua terra natal por terem recebido 

um tomógrafo e disse que, com a responsabilidade do Prefeito Saul 

não será difícil conseguir um tomógrafo para nossa cidade. Dando 

continuidade o Vereador Alex agradeceu aos colegas vereadores 

pela aprovação do requerimento que apresentou na sessão passada 

e disse que espera que o executivo atenda logo esse pedido que é 

de grande importância para aquela comunidade. Ressaltou que na 

região da Jussara dos Gabriel, Sítio do Meio, Jussara dos Vinutos 

e Cruz de Raio, as estradas estão bastante danificadas e também na 

estrada que liga Lagoa II à Jussara, por ser uma área que trafega 

muitos caminhões e também rota escolar, pediu ao pessoal da 

Secretaria de Infraestrutura que fizessem mais uma vez uma análise 

para resolver esse problema. Parabenizou os profissionais da 

educação pela conquista dos 33% do reajuste do piso salarial. 

Dando continuidade o Vereador Paulo Henrique lamentou a perda 

que tivemos com o falecimento do Padre Antônio Irineu, e também 

deixou seu voto de pesar a família Gonçalves, lá do alto da 

Muricituba, pela perda de Dona Teresinha Gonçalves. Parabenizou 

toda equipe de Saúde em nome do Secretário Luiz Carlos pelo 

trabalho que além de estar beneficiando toda população é um 

trabalho que também está sendo reconhecido. São Benedito 

apresentou índice que resultou nesse reconhecimento, com 1° lugar 

na redução de níveis da mortalidade infantil e números de AVC. 



 

Falou sobre a conquista da aprovação dos 33% do magistério, e 

disse que estava visível as conquistas e avanços em São Benedito 

no último ano. Falou sobre a questão das estradas, e disse que 

esteve em Brasília, tratando, no Ministério do Desenvolvimento 

Regional sobretudo a questão das estradas e que saiu de lá muito 

esperançoso, pois trouxeram muitas conquistas para as estradas 

rurais que algumas serão melhoradas, pensando sobretudo na 

produção rural que temos em nossa cidade. Parabenizou o Prefeito 

Saul pelo seu aniversário como também o Secretario de 

Infraestrutura Aridson. Dando continuidade a Vereadora Andreia 

falou sobre as demandas das comunidades, dentre elas, Pedra de 

Coco I, que fosse feito o calçamento ao lado da Igreja Sagrada 

Família de Nazaré, pois o caminho está bastante danificado e por 

enquanto não sai esse calçamento, que seja feito o reparo desse 

caminho. Solicitou junto com a Secretaria de Educação uma 

maneira de organizar com os motoristas que fosse deixado os 

alunos em frente suas respectivas escolas. O Vereador Regis Brito 

pediu a parte e disse que está sendo uma problemática no Brasil 

inteiro nesse período, até que as coisas se encaixem e deu 

explicações precisas sobre o assunto e disse que em breve o 

problema será solucionado. A Vereadora Sâmya Brandão pediu 

aparte e perguntou ao Vereador Réges Brito, se não sabiam que iria 

aumentar a quantidade de alunos para a organização dos 

transportes. O mesmo disse que sabiam e deu explicações precisas 

para a colega. A Vereadora Dávila pediu a parte e disse que 

concordava com a Vereadora Sâmya, pois tinham que ter feito um 

planejamento melhor, já que está quase com 1 mês que as aulas 

começaram e ainda tem alunos fora da sala de aula por falta de 

transportes. O Vereador Rejane pediu a parte e falou que todos 

sabem dessa questão dos transportes e fez considerações precisas 



 

sobre o assunto e disse que como o colega Réges já tinha falado, 

esse problema será solucionado o quanto antes. Retomando a 

palavra a Vereadora Andreia agradeceu a contribuição dos 

vereadores e disse que espera que seja resolvido logo esse 

problema. Pediu que fosse feito o calçamento no Sítio Jacarandá, e 

por enquanto que não sai esse calçamento, seja feito o reparo dessa 

estrada, porque os moradores precisam escoar suas produções e 

pediu também que seja feito os reparos das estadas do Sítio Boa 

Vista e Baixa Grande. Reforçou mais uma vez a questão do bueiro 

do sitio Pedra de Coco I, que ainda não foi resolvido. Falou do 7° 

dia de pascoa eterna do Padre Antônio Irineu e deixou seus 

sentimentos de pesar a família da Fernanda do Sítio Campo de 

Pouso. Dando continuidade o Vereador Alexandre Coelho falou 

sobre o grande legado que o padre Antônio Irineu deixou. 

Parabenizou a Secretaria de Saúde e Secretário Luiz Carlos pela 

grande conquista, pelo programa do estado “Cuidar melhor”. 

Parabenizou em nome do sindicato aos profissionais da educação 

pelo reajuste salarial de 33%. O Vereador Réges Brito pediu aparte 

e falou que o reajuste veio do Governo Federal FUNDEB, só que 

muitos Prefeitos de outros municípios ainda não deram esse 

reajuste e que o Prefeito Saul foi o primeiro a anunciar esse 

reajuste, seguindo as normas do Governo Federal. Retomando a 

palavra o Vereador Alexandre destacou que o Prefeito Saul não 

relutou em momento algum por esse aumento. O Vereador Réges 

Brito pediu a parte novamente e falou sobre o abono e rateio e disse 

que teve prefeituras que não fizeram esse rateio para os professores. 

Retomando a palavra o Vereador Alexandre falou que espera que 

sempre tenha esse consenso entre a Secretaria de Educação com o 

sindicato e também com o executivo para que possam chegar na 

conclusão para que seja melhor para todas as secretarias. 



 

Parabenizou o Prefeito Saul pelo seu aniversário e pela boa 

administração. Dando continuidade a Vereadora líder da oposição 

Sâmya Brandão prestou sua solidariedade a toda Serra da Ibiapaba 

pela perca irreparável do Padre Antônio Irineu. Parabenizou os 

professores pelo reajuste salarial e também sobre o reajuste dos 

servidores e fez suas considerações sobre o assunto, ressaltou sobre 

a mudança do endereço do CAPS e pediu uma justificativa, pois na 

sua opinião o CAPS precisa ser no centro da cidade, essas 

mudanças deveriam ser bem mais elaboradas, pois quem fica no 

prejuízo é a população. Parabenizou o município de São Benedito 

pelo prêmio destaque no programa “Cuidar melhor” e salientou que 

ainda tem grandes dificuldades e que esse prêmio venha como 

alerta do que se pode melhorar, pois os profissionais dão o seu 

melhor, mas as dificuldades ainda são muito grandes. Disse que 

recebeu reclamações de algumas mães do sítio Abrigo, porque 

devido ao calçamento que está sendo feito próximo a escola, as 

crianças precisam descer 150 metros antes da escola e que são 

crianças de 3,4 e 5 anos que vão sozinhas para a escola. Pediu para 

que a diretora ou algum funcionário fossem até o ônibus para levar 

essas crianças. Agradeceu aos colegas Vereadores pelos 

requerimentos aprovados. Dando continuidade o Vereador e líder 

do Governo Réges Brito, falou sobre o reajuste que foi aprovado 

na sessão, sendo retroativo ao mês de janeiro e deu explicações 

sobre o assunto. Disse que as escolas do município de São Benedito 

foram agraciadas, com equipamentos do Governo do Estado como: 

computadores, livros e mais outras coisas. Lamentou a perda 

irreparável do padre Antônio Irineu. Parabenizou o Prefeito Saul 

pela passagem de seu aniversário e também pela conquista em 1° 

lugar do programa “Cuidar melhor”. Dando continuidade a 

Presidente Juciane Jorge falou da partida repentina do Padre 



 

Antônio Irineu e disse que ele deixou um imenso legado. 

Parabenizou os profissionais da saúde pelo destaque e agradeceu 

ao secretário de saúde Luiz Carlos por ser uma pessoa disposta em 

ajudar a todos. Parabenizou a gestão pela valorização dos 

profissionais da Saúde e ao Prefeito Saul pela passagem de seu 

aniversário. Finalizou convocando a todos para próxima sessão que 

acontecera no dia 23 de março de 2022, invocando a proteção de 

Deus e da Pátria declarou encerrada a presente sessão. 

Plenário da Câmara Municipal de São Benedito em 16 de março de 

2022. 

 


