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ATA DA 4º (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª (PRIMEIRO) PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO 
DE 2022. 

No dia 15 (Quinze) 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 Quarta 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 
do Poder Executivo Municipal. O Secretário Luís Carlos Correia Araújo, fez a leitura das 
matérias em pauta do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei n° 006/2022, Do Poder 
Executivo Municipal. Ementa: Dispõe sobre a Remissão de multas de trânsito aplicadas pelo 
Departamento Municipal de Trânsito de Carnaubal-Demutran, inscritas ou não na dívida ativa 
do município, aplicadas desde 01 de outubro de 2021 até a data da publicação desta Lei e dá 
outras providências. Projeto de Lei n°007/2022. Do Poder Executivo, Ementa: Institui o 
Regimento Interno do Departamento Municipal de Trânsito –Demutran, no município de 
Carnaubal e dá outras providências. Projeto de Lei n° 008/2022 de 14 de março de 2022. Do 
Poder Executivo Municipal, Ementa: Cria e Regulamenta a Feira Livre Municipal e dá outras 
providências. Projeto de Lei n° 009/2022 de 14 de março de 2022, do Poder Executivo, 
Ementa: Dispõe sobre a criação do Plano Municipal pela Primeira Infância de Carnaubal 
(PMPIC), e dá outras providências. 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, pediu um minuto de silêncio 
pelo falecimento do REVMO. PE. Antônio Martins Irineu, Reitor do Santuário Diocesano Nossa 
Senhora de Fátima, ocorrido no dia 10 de março de 2022. Abriu-se a oratória na Tribuna Livre 
com o Advogado e Assessor Jurídico, Wilson Emmanuel Pinto Paiva Neto. Onde subiu à 
tribuna e iniciou seu pronunciamento saudando a todos os presentes na sessão, parabenizou o 
Prefeito José Weliton Souza Leite, pelo seu aniversário no dia 15 de março. Posteriormente, 
fez esclarecimentos sobre os Projetos do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei 
n°006/2022 Do Poder Executivo Municipal. Ementa: Dispõe sobre a Remissão de multas de 
trânsito aplicadas pelo Departamento Municipal de Trânsito de Carnaubal-Demutran, inscritas 
ou não na dívida ativa do município, aplicadas desde 01 de outubro de 2021 até a data da 
publicação desta Lei e dá outras providências. Assim, as pessoas que tiverem com multas de 
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trânsito poderão recorrer de forma legal, procurando o órgão JARI (Junta Administrativa de 
Recursos de Infração).  É um órgão autônomo e colegiado responsável pelo julgamento dos 
recursos interpostos contra a decisão da autoridade do trânsito que impôs a penalidade. 
Assim, terá um prazo mínimo de 30 dias para recorrer em primeira instância. A primeira e 
principal etapa para solicitar este recurso multa é redigir um requerimento contendo os 
motivos da sua defesa e sua assinatura. O requerimento pode ser manuscrito ou até 
preenchido eletronicamente desde que seja impresso. Por fim, poderá também procurar e 
solicitar a Secretaria de Finanças para recorrer a multas pagas. O Assessor Jurídico Wilson 
Emmanuel também esclareceu sobre o outro Projeto de Lei n°007/2022. Do Poder Executivo, 
Ementa: Institui o Regimento Interno do Departamento Municipal de Trânsito –Demutran, no 
município de Carnaubal e dá outras providências. Esclareceu sobre o Regimento Interno, que é 
um conjunto de normas que disciplina a funcionalidade daquele órgão, onde traz as 
prerrogativas, direitos, deveres e a funcionalidade daquele órgão. Onde o Demutran também 
traz implementação de benefícios para a categoria, exigências e alguns requisitos que a 
categoria tem que cumprir em relação a carga horária, trabalho, escoltas e vestimenta. O 
Demutran tem por finalidade primaria é Educação no trânsito, não é multar, onde nenhum 
órgão é feito para fazer atuação. 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 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, iniciou sua oratória parabenizando o 
Prefeito José Weliton Souza Leite pelo seu aniversário no dia 15 de março. Falou sobre a 
estrada do Vale do Arabé, que devido às fortes chuvas a estrada ficou ruim para trafego de 
veículos e precisa de reparos para poder trafegar pela mesma. O próximo orador é o vereador 
Antonio 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 falando sobre as fortes chuvas que aconteceu no município de 
Carnaubal, no qual causou prejuízos para os munícipes. Comentou que a Defesa Civil está no 
município de Carnaubal, assim para fazer um relatório para apresentar ao Governo do Estado e 
União para trazer recursos. Falou que conseguiu parcerias políticas para trazer recursos para o 
município. A próxima oradora é 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 falando sobre os 
Projetos do Poder Executivo Municipal, no qual falou sobre a importância de cada um para ser 
votado e aprovado. Parabenizou a todas as mulheres pelo dia Internacional da Mulher que foi 
no dia 08 de março. Comentou sobre as fortes chuvas que aconteceram no município de 
Carnaubal, onde causaram danos ao município. A próxima oradora é a vereadora Samara 
Bandeira Paiva, 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 a ausência de ambulância e motorista para o Distrito de 
Faveira. Se solidarizou com as famílias Carnaubalenses que foram afetadas pelas fortes chuvas. 
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, iniciou sua oratória falando das fortes chuvas no 
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município e os danos causados. Falou sobre o Projeto Sinalize, onde já iniciaram o trabalho nas 
estradas. Comentou sobre a reunião dos feirantes. 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 parabenizando a todas as mulheres pelo dia Internacional da 
Mulher, que foi comemorado no dia 08 de março. Comentou sobre o movimento que teve do 
Sindicato em relação aos profissionais de Enfermagem pela luta de direitos trabalhistas e a 
valorização profissional. Por fim, falou sobre a importância dos projetos e sua aprovação. O 
próximo orador é o vereador Francisco Ademar Assis Sampaio, 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 parabenizando ao Prefeito 
José Weliton Souza Leite pelo seu aniversário no dia 15 de março. Pediu a Secretaria de 
Infraestrutura para fazer a troca de lâmpadas na Avenida São Vicente. 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 parabenizando o Prefeito José Weliton Souza 
Leite, pelo seu aniversário no dia 15 de março. E também parabenizou a todas as mulheres 
pelo dia Internacional da Mulher que foi comemorado no dia 08 de março. Comentou sobre as 
fortes chuvas, que causaram danos à população. Por fim, falou dos reparos que estão sendo 
feitos nas estradas do 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 parabenizando o Prefeito José Weliton Souza Leite, pelo seu aniversário no dia 15 
de março. Falou das matérias em pauta e sua importância para o município. O Presidente 
Genilson Mendes pediu para que ficasse registrado em ata que na próxima sessão do dia 05 de 
abril terá uma Emenda Modificativa no Projeto de Lei da Feira, para que a feira livre seja 
regularizada e padronizada. Por fim, comentou sobre a forte chuva que ocorreu no dia 11 de 
março, onde causou danos na Câmara Municipal, as ruas foram danificadas e as casas da 
população. Onde a Defesa Civil estava em carnaubal e orientou ao Prefeito para que fosse 
decretado Estado de emergência no município, assim o município poderá recorrer a ajuda do 
Governo do Estado e Governo Federal para vir recursos e projetos que possam vir para sanar 
os problemas no município de Carnaubal. Projeto de Lei n° 006/2022, Do Poder Executivo 
Municipal. Ementa: Dispõe sobre a Remissão de multas de trânsito aplicadas pelo 
Departamento Municipal de Trânsito de Carnaubal-Demutran, inscritas ou não na dívida ativa 
do município, aplicadas desde 01 de outubro de 2021 até a data da publicação desta Lei e dá 
outras providências. Foi aprovada por 10 votos a favor e 0 votos contra sendo assim aprovada. 
Projeto de Lei n°007/2022. Do Poder Executivo, Ementa: Institui o Regimento Interno do 
Departamento Municipal de Trânsito –Demutran, no município de Carnaubal e dá outras 
providências. Foi aprovada por 10 votos a favor e 0 votos contra sendo assim aprovada. 
Projeto de Lei n° 008/2022 de 14 de março de 2022. Do Poder Executivo Municipal, Ementa: 
Cria e Regulamenta a Feira Livre Municipal e dá outras providências. Foi aprovada por 10 votos 
a favor e 0 votos contra sendo assim aprovada.  Projeto de Lei n° 009/2022 de 14 de março de 
2022, do Poder Executivo, Ementa: Dispõe sobre a criação do Plano Municipal pela Primeira 
Infância de Carnaubal (PMPIC), e dá outras providências. 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 15 de março de 
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2022 e convoca os vereadores para a próxima sessão que será no dia 05 de abril 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 15 (QUINZE) DE MARÇO 
DE 2022. 

 

 Mesa Diretora 

__________________________________ 

GENILSON MENDES DA SILVEIRA 

PRESIDENTE 

                                                                                                

______________________________ 

JOSÉ CORREIA LEITE 

1º VICE – PRESIDENTE 

 

_______________________________ 

JOÃO PAULO OLIVEIRA BRITO 

2º VICE – PRESIDENTE 

 

_______________________________ 

LUÍS CARLOS CORREIA ARAÚJO 

1º SECRETÁRIO 

 

_______________________________ 

LAÍS HELENA LOPES DA SILVA 

2º SECRETÁRIO 
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VEREADOR 

 

________________________________ 

FRANCISCO ADEMAR ASSIS SAMPAIO 

VEREADOR 

 

______________________________ 

ANTONIO CORREIA ARAÚJO 

VEREADOR 

 

_______________________________ 

FRANCISCO FERREIRA LIMA  

VEREADOR  

 

_______________________________ 

SAMARA BANDEIRA PAIVA 

VEREADO (A) 

 

________________________________ 

TAKEO WINDSOR OLIVEIRA MARTINS  

VEREADOR 

 


