
 

Ata da sessão ordinária do dia 13 de abril de dois mil e vinte e dois. 

Aos treze dias do mês de abril 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°22/2022 solicita que seja feita uma drenagem 

de possíveis nascentes no sítio Pimenteira, que dá acesso ao sítio Abrigo e demais 

localidades. Requerimento de N° 23/2022 solicita que seja tapado um buraco no meio fio 

na Avenida Tabajara, próximo a loja Anny Modas. Requerimento de N° 24/2022 solicita 

que seja construída uma fossa bananeira, na localidade do sítio Pimenteira II. Pelo 

Vereador Jonas foi apresentado o Requerimento N°03/2022 solicita que seja 

disponibilizado sinal de wi-fi gratuito para os acompanhantes de pacientes nas unidades 

hospitalares da UPA e hospital Dr. Bueno Banhos. Pelo Vereador Marculino Franco foi 

apresentado o Requerimento de N°03/2022 solicita que seja feito reparos e manutenção 

das estradas vicinais que dão acesso as localidades de Balanças, Venturas, Ninga, Espirito 

Santo, Capivara, Inharé, Umburana, Pau Dárco II, Santo Antônio, Carnaubal dos 

Medeiros e Adjacências. Requerimento N° 04/2022 solicita que seja feito reparos e 

manutenção das estradas vicinais que dão acesso as localidades de Fazendinha, Xique-

xique, Salgado, Cocalzinho e Adjacências. Requerimento de N° 05/2022 solicita que seja 

feito reparos e manutenção das estradas vicinais que dão acesso as localidades dos sítios 

Lagoa I, Jacarandá e Adjacências. Pela Vereadora Sâmya Brandão foi apresentado o 

requerimento de N° 08/20022 solicita que seja feito a pavimentação poliédrica da rua 

Cicero Marques de Sousa, localizado no Bairro de Fátima, em nosso município. 

Requerimento de N° 09/2022 solicita que seja feita a iluminação pública da Rua Cicero 

Marques de Sousa, localizada no Bairro de Fatima, em nosso município. Projeto de Lei 

N° 11/2022 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentaria para 

o exercício financeiro de 2023 e da outras providências. Projeto de Lei N° 12/2022 vindo 

do executivo, autoriza permuta de imóveis e da outras providências. Em seguida a Sra. 

Presidente apresentou a prestação de contas do governo do município de São Benedito- 

CE, exercício 2013, Relator: Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima. Responsável: 

Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula, que será colocado em votação em uma sessão futura. 

Fez um convite em nome do pastor Willian Vicente Batista para cerimônia de posse do 

Conselho Municipal de Política Sobre Drogas- COMPOD que acontecerá no dia 

27/04/2022 na Câmara municipal. Dando continuidade a Sra. Presidente realizou a leitura 

das matérias da sessão anterior, que após lidas foram colocadas em discussão, em votação 

e aprovadas por unanimidade. Em seguida realizou a leitura do Projeto de Lei de 

N°10/2022 de autoria do Vereador Francisco Réges Alves de Brito, declara de utilidade 

pública a entidade sem fins lucrativos organização não governamental “Tudo Por Amor” 



 

de São Benedito- CE ONG e da outras providências, após lido foi colocado em discussão, 

em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Indicação N° 02/2022 de autoria da 

Vereadora Sâmya Brandão, dispõe sobre a inclusão do adicional de insalubridade e ou de 

periculosidade para os servidores públicos municipais, que exercem atividades em 

condições insalubres ou de periculosidade e da outras providencias, após lido foi colocado 

em discussão, em votação e aprovado por unanimidade. Dando continuidade a Sra. 

Presidente facultou a palavra a vereadora Dona Diassis, que cumprimentou todos 

Vereadores e as pessoas que estavam presentes. Agradeceu ao Prefeito Saul pela 

recuperação das estradas do nosso município. Dando continuidade a Vereadora líder da 

Oposição Sâmya Brandão agradeceu aos colegas vereadores que aprovaram o projeto de 

indicação dela, desejou boa noite e agradeceu a presença dos colegas da saúde que 

estavam presentes e disse que esse projeto beneficiará a todos eles. Desejou uma feliz 

semana santa para todos. Dando continuidade à Sra. Presidente Juciane Jorge 

cumprimentou a mesa em nome do Vice-presidente Das Chagas e Secretario Jonas e aos 

colegas vereadores e também a plateia presente e disse que ficou muito feliz com a 

presença de todos e convidou a virem mais vezes para as sessões acompanhar os trabalhos 

e projetos dos vereadores. Falou do projeto que aconteceu nos dois últimos dias aqui na 

câmara, um projeto que teve parceria com a assembleia e a procuradoria da mulher pelo 

instituto Future, disse que foi um projeto maravilhoso “Donas de Si”, que deu uma 

oportunidade para as mulheres empreendedoras, não só de capacita-las para empreender, 

mas também deu uma capacitação no íntimo e foi de grande reflexão, pois as mulheres 

tiveram esse momento de fortalecer o ego, sendo um momento único. Projeto esse 

belíssimo, que irá gerar muitos frutos. Desejou uma semana santa abençoada de muita 

paz para todos, finalizou convocando a todos para a próxima sessão que acontecerá no 

dia 20 de abril de 2022 e invocando a proteção de Deus e da Pátria declarou encerrada a 

sessão. 
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