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ATA DA 3º (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª (PRIMEIRO) PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO 
DE 2022. 

No dia 01 (Primeiro) de março de 2022 (Dois Mil e Vinte Dois) Às dezoitos horas no Palácio 
Cicero Rosendo de Brito da Câmara Municipal de Carnaubal – CE, reuniram – se os Vereadores 
para uma sessão ordinária deliberativa para apresentação dos projetos de lei do legislativo e 
do executivo, e apresentação das indicações dos vereadores invocando a Proteção de Deus, o 
presidente Genilson Mendes da Silveira declarou aberta a sessão com a presença dos 
seguintes vereadores: Antônio Correia Araújo, Ellayne Maria Chaves Martins, Francisco 
Ademar Assis Sampaio, Francisco Ferreira Lima, João Paulo Oliveira Brito, José Correia Leite, 
Laís Helena Lopes da Silva, Luís Carlos Correia Araújo, Samara Bandeira Paiva, Takeo Windsor 
Oliveira Martins. O Presidente Genilson Mendes da Silveira, que iniciou seu pronunciamento 
saudando a todos os edis presente, funcionários da casa, ouvintes do rádio e internautas que 
acompanham os trabalhos, onde pediu ao Primeiro Secretário que faça a leitura da chamada 
dos vereadores presentes na sessão de hoje. O Próximo orador é o Primeiro Secretário Luís 
Carlos Correia Araújo, que iniciou seu pronunciamento saudando a todos os edis presente, 
funcionários da casa, ouvintes do rádio e internautas que acompanham os trabalhos, onde fez 
a chamada dos vereadores presentes na Sessão. Em seguida são entoados aos hinos Nacional e 
Municipal, após a execução dos hinos, o presidente Genilson Mendes da Silveira, declara 
aberta a Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Semestre do ano de 2022. O Presidente deu a 
ata da sessão anterior como lida, pois a mesma já está disponível no site da Câmara Municipal 
de Carnaubal, Onde Pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias em pauta e 
das indicações dos vereadores. O Secretário Luís Carlos Correia Araújo, fez a leitura das 
matérias em pauta e das Indicações dos vereadores, Projeto de Lei n° 005/2022, de 16 de 
fevereiro de 2022. Do Poder Executivo Municipal. Ementa: Concede reajuste ao salário base 
dos profissionais do Magistério da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Educação de 
Carnaubal/ CE e dá outras providências. Projeto de Resolução n°001/2022, do Poder 
Legislativo, De Autoria da vereadora Laís Helena Lopes da Silva. Ementa: Cria a Procuradoria 
Especial da Mulher, acrescentando o Capítulo I. Indicação de n°021/2022, Ellayne Maria 
Chaves Martins, Ementa: Indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor 
competente que seja feita a manutenção da estrada vicinal da Comunidade de Pinga. 
Justificativa: A presente indicação é fruto de pedidos dos moradores da comunidade acima. E 
para que possam ter um trafego mais acessível para os mesmos e para todos que necessitam 
passar pelo referido trajeto, apresento em forma de indicação para que o Poder Executivo 
viabilize meios de realizar este anseio popular. Indicação de n°022/2022, Ellayne Maria Chaves 
Martins, Ementa: Indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor competente que 
seja criado no setor pessoal de nosso município, um acervo digitalizado dos documentos 
pessoais dos funcionários públicos. Justificativa: A presente indicação é fruto de pedidos de 
funcionários públicos. E por se tratar de algo de extrema importância para aqueles que buscam 
pela sua aposentadoria por tempo de serviço, e necessitam apresentar provas ao INSS. 
Apresento em forma de indicação para que o Poder Executivo viabilize meios de realizar este 
anseio dos mesmos. Indicação de n° 023/2022, Ellayne Maria Chaves Martins, Ementa: Indico 
ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor competente que seja realizado a 
manutenção do poço profundo da comunidade de Casa de Pedra. Justificativa: A presente 
indicação é fruto de pedidos dos moradores da comunidade acima mencionado. E por ser um 
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serviço básico, essencial e de extrema necessidade para a população daquela região, 
apresento em forma de indicação para que o Poder Executivo viabilize meios de realizar este 
anseio popular. Indicação de n°024/2022, Ellayne Maria Chaves Martins, Ementa: Indico ao 
Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor competente que seja feita a manutenção do 
calçamento da Rua Manoel Estórgio. Justificativa: A presente indicação é fruto de pedidos dos 
moradores da Rua acima mencionado. E para que possam ter um trafego mais acessível para 
os mesmos e para todos que necessitam passar por essa rua, apresento em forma de indicação 
para que o Poder Executivo viabilize meios de realizar este anseio popular. O Presidente 
Genilson Mendes da Silveira, subiu à tribuna e iniciou seu pronunciamento saudando a todos 
os edis presente, funcionários da casa, ouvintes do rádio e internautas que acompanham os 
trabalhos, declara aberta o 1° Expediente, como não havia ninguém inscrito para o 1° 
expediente, o presidente deu intervalo para as comissões para a avaliação dos projetos. O 
presidente Genilson Mendes da Silveira declara aberta o 2° expediente, abriu-se a oratória 
com a vereadora Ellayne Maria Chaves Martins, subiu à tribuna e iniciou seu pronunciamento 
saudando a todos os edis presente, funcionários da casa, ouvintes do rádio e internautas que 
acompanham os trabalhos, iniciou sua oratória ressaltando algumas indicações da sessão 
passada. Por fim, relatou suas indicações. A próxima oradora é a vereadora Laís Helena Lopes 
da Silva, subiu à tribuna e iniciou seu pronunciamento saudando a todos os edis presente, 
funcionários da casa, ouvintes do rádio e internautas que acompanham os trabalhos, iniciou 
sua oratória falando sobre o projeto de sua autoria, tem por ementa: Cria a Procuradoria 
Especial da Mulher, acrescentando o Capítulo I. onde tem por objetivo diminuir a desigualdade 
de gênero. E por fim, ressaltou suas indicações da sessão passada. O próximo orador é o 
vereador Francisco Ferreira Lima, subiu à tribuna e iniciou seu pronunciamento saudando a 
todos os edis presente, funcionários da casa, ouvintes do rádio e internautas que 
acompanham os trabalhos, falou sobre as estradas e as reformas, ambulância da comunidade 
de Faveira e também da iluminação pública da comunidade de Faveira, onde foram colocadas 
novas lâmpadas, mas ainda há necessidade de novas reposições. O próximo orador é o 
vereador José Correia Leite, subiu à tribuna e iniciou seu pronunciamento saudando a todos os 
edis presente, funcionários da casa, ouvintes do rádio e internautas que acompanham os 
trabalhos, falou sobre a obra das estradas que liga Cachoeira do Norte ao Sítio Buriti, onde é 
uma obra que será realizada pelo Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana. Onde 
beneficiará toda a população Carnaubalense. O próximo orador é o vereador Takeo Windsor 
Oliveira Martins, subiu à tribuna e iniciou seu pronunciamento saudando a todos os edis 
presente, funcionários da casa, ouvintes do rádio e internautas que acompanham os trabalhos, 
iniciou sua oratória falando sobre o projeto de Lei que será votado na Casa, para reajuste 
salarial, assim garantindo os direitos dos professores. Comentou sobre iluminação pública no 
município. O próximo orador é o vereador Luís Carlos Correia Araújo, subiu à tribuna e iniciou 
seu pronunciamento saudando a todos os edis presente, funcionários da casa, ouvintes do 
rádio e internautas que acompanham os trabalhos, iniciou sua oratória fazendo alguns 
agradecimentos, comentou sobre o documento de Identidade que será atualizado. Por fim, 
falou sobre a valorização dos desportistas, assim pediu ao Poder Executivo que veja com 
atenção essa valorização dos profissionais de Educação Física no nosso município. O próximo 
orador é o Presidente Genilson Mendes da Silveira, subiu à tribuna e iniciou seu 
pronunciamento saudando a todos os edis presente, funcionários da casa, ouvintes do rádio e 
internautas que acompanham os trabalhos, iniciou sua oratória falando das matérias em pauta 
que foram votadas na Casa. Por fim, falou sobre a manutenção das estradas nas comunidades 
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e da iluminação pública do município. Projeto de Lei n° 005/2022, de 16 de fevereiro de 2022. 
Do Poder Executivo Municipal. Ementa: Concede reajuste ao salário base dos profissionais do 
Magistério da Educação Básica da Rede Pública Municipal de Educação de Carnaubal/ CE e dá 
outras providências. Foi aprovada por 10 votos a favor e 0 votos contra sendo assim aprovada. 
Projeto de Resolução n°001/2022, do Poder Legislativo, De Autoria da vereadora Laís Helena 
Lopes da Silva. Ementa: Cria a Procuradoria Especial da Mulher, acrescentando o Capítulo I. Foi 
aprovada por 10 votos a favor e 0 votos contra sendo assim matéria aprovada. Como não 
havia mais nada a tratar o presidente Genilson Mendes da Silveira, declarou encerrada a 
sessão ordinária do dia 01 de março de 2022 e convoca os vereadores para a próxima sessão 
que será no dia 15 de março de 2022. Eu Luís Carlos Correia Araújo secretário desta Casa lerei 
e assino a seguinte ata. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL- CE, AOS 01 (PRIMEIRO) DE 
MARÇO DE 2022.  

Mesa Diretora 

__________________________________ 

GENILSON MENDES DA SILVEIRA 

PRESIDENTE 

                                                                                                

______________________________ 

JOSÉ CORREIA LEITE 

1º VICE – PRESIDENTE 

 

_______________________________ 

JOÃO PAULO OLIVEIRA BRITO 

2º VICE – PRESIDENTE 
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_______________________________ 

LUÍS CARLOS CORREIA ARAÚJO 

1º SECRETÁRIO 

 

_______________________________ 

LAÍS HELENA LOPES DA SILVA 

2º SECRETÁRIO 

 

 

 

VEREADOR 

 

________________________________ 

FRANCISCO ADEMAR ASSIS SAMPAIO 

VEREADOR 

 

______________________________ 

ANTONIO CORREIA ARAÚJO 

VEREADOR 

 

_______________________________ 

FRANCISCO FERREIRA LIMA  

VEREADOR  
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_______________________________ 

SAMARA BANDEIRA PAIVA 

VEREADO (A) 

 

________________________________ 

TAKEO WINDSOR OLIVEIRA MARTINS  

VEREADOR 

 

 

 

 

 


