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ATA DA 5º (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª (PRIMEIRO) PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 
2022. 

No dia 05 (Cinco) de abril 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 Quinta 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 do Poder Executivo de n° 
010/2022, de 04 de abril de 2022. Ementa: Cria e regulamenta a Feira Livre Municipal e dá 
outras providências. Projeto de Lei do Poder Executivo de n°011/2022 de 04 de abril de 2022. 
Ementa: Dispõe sobre o incentivo ao Esporte no âmbito do município de Carnaubal (CE), e dá 
outras providências. Projeto de Lei do Poder Executivo de n° 012/2022 de 04 de abril de 2022. 
Ementa: Institui a Política Municipal de atenção à higiene íntima da mulher, demais corpos 
menstruantes e estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino em situação de 
vulnerabilidade social, e dá outras providências. Projeto de Lei do Poder Executivo n° 013/2022 
de 04 de abril de 2022. Ementa: Autoriza o chefe do Executivo Municipal a delegar as ações e 
serviços de saneamento básico em localidades rurais ou pequeno porte do município de 
Carnaubal/Ceará para o sistema integrado de saneamento rural da Bacia Hidrográfica do 
Parnaíba e para o sistema integrado de saneamento rural, e suas associações filiadas e dá 
outras providências. Projeto de Lei do Poder Legislativo n°003/2022. De Autoria da Vereadora 
Samara Bandeira Paiva. Ementa: Dispõe sobre a implantação de um Subsetor dos Serviços 
Assistenciais referentes ao Programa Auxilio Brasil (Bolsa Família), junto ao CRAS do Distrito de 
Faveira do município de Carnaubal-CE. Indicação de n° 025/2022, Samara Bandeira Paiva, 
Ementa: indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor competente que seja feito 
o recolhimento do lixo na comunidade de Umburana, que não está mais sendo feito e a 
comunidade pede que voltem a fazer, pois os lixos passam dias e dias lá. Justificativa: A 
presente indicação é fruto de pedidos dos moradores da comunidade mencionado. Pois o 
acumulo de lixo é bastante prejudicial aos moradores, apresento em forma de indicação para 
que o Poder Executivo viabilize meios de realizar este anseio popular. Indicação de n° 
026/2022, Samara Bandeira Paiva, Ementa: indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do 
seu setor competente que seja feito a revitalização da Quadra Esportiva do Distrito de Faveira, 
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pois há muito tempo está deteriorada e nossos jovens precisam do espaço. Justificativa: A 
presente indicação é fruto de pedidos dos moradores da comunidade mencionado. Pois 
necessário para o incentivo dos nossos jovens a praticar esporte, apresento em forma de 
indicação para que o Poder Executivo viabilize meios de realizar este anseio popular. Indicação 
de n°027/2022, Ellayne Maria Chaves Martins, Ementa: indico ao Poder Executivo Municipal, 
por meio do seu setor competente que seja disponibilizado nas escolas municipais do nosso 
município uma quantidade maior de cuidadores para as crianças com necessidades especiais. 
Justificativa: A presente indicação é fruto de pedido dos pais destas crianças, buscando um 
maior aparato e cuidado com nossas crianças que necessitam desse serviço de suma 
importância nas escolas. Tendo em vista a importância da Educação inclusiva e do pleno 
desenvolvimento dessas crianças, vale ressaltar também os direitos e deveres das mesmas 
quando o assunto é inclusão, apresento em forma de indicação para que o Poder Executivo 
viabilize meios de realizar esse anseio popular. Indicação de n° 028/2022, Ellayne Maria 
Chaves Martins, Ementa: indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor 
competente que seja disponibilizado um médico para os PSF da comunidade de Cocal no 
Semiárido. Justificativa: A presente indicação é fruto de pedidos dos moradores da 
comunidade acima mencionada, pois os mesmos pedem por mais dias de atendimento, vendo 
que é necessário. Onde não está sendo suficiente diante a demanda. Por ser um serviço 
básico, essencial e de suma importância, apresento em forma de indicação para que o Poder 
Executivo viabilize meios de realizar este anseio. Indicação de n°029/2022, Ellayne Maria 
Chaves Martins, Ementa: indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor 
competente que veja a disponibilidade um profissional de Fisioterapia exclusivo para realizar 
atendimento nas crianças com necessidades especiais no Centro de Especialidades Médicas e 
Reabilitação. Justificativa: A presente indicação é fruto de pedido dos pais destas crianças, 
tendo em vista que as crianças necessitam de uma atenção maior do profissional de 
Fisioterapia disponibilizado para que a conclusão do seu atendimento seja mais eficaz. Por se 
tratar de um tratamento de reabilitação e acompanhamento é necessária uma maior atenção. 
Por esses motivos a apresento em forma de indicação para que o Poder Executivo viabilize 
meios de realizar esse anseio popular. Indicação de 030/2022, Ellayne Maria Chaves Martins, 
Ementa: indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor competente que seja 
disponibilizado uma equipe multiprofissional para realizar atendimentos nas crianças com 
necessidades especiais de nosso município no Centro de Especialidades Médicas e 
Reabilitação. Justificativa: A presente indicação é fruto de pedido dos pais destas crianças, pois 
as mesmas estão necessitando dos atendimentos os quais devem ocorrer de acordo com as 
necessidades de cada um, quando o assunto é número de atendimentos semanais, nas áreas 
como de Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional. Os pais encontram-se aflitos e 
preocupados pois esse atendimento periódico e de suma importância e a falta do 
acompanhamento corretamente pode causar uma regressão no desenvolvimento do 
tratamento e acompanhamento de suas crianças. Por esses motivos a apresento em forma de 
indicação para que o Poder Executivo viabilize meios de realizar esse 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 o vereador Antonio Correia Araújo, subiu à tribuna e iniciou seu pronunciamento 
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saudando a todos os edis presente, funcionários da casa, ouvintes do rádio e internautas que 
acompanham os trabalhos, iniciou sua oratória falando que esteve presente na inauguração da 
nova Sede do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS I do nosso município, onde a estrutura é 
um espaço amplo, assim dará mais assistência aos pacientes que necessitam desse serviço. 
falou sobre a questão dos latões de lixo e iluminação pública que as pessoas tanto cobram e 
pediu a Secretaria de Infraestrutura que dessem mais atenção a esses pedidos. 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, iniciou sua oratória parabenizando a gestão pelos reparos feitos na 
estrada da Faveira, onde ficou um ótimo trabalho. Posteriormente, pediu a Secretaria de 
Infraestrutura que fizesse reparos nas estradas de Umburana e Inharé onde se encontram em 
uma situação precária devido às fortes chuvas. O próximo orador é o vereador João Paulo 
Oliveira Brito, 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 agradecendo a Secretaria de Infraestrutura pela reposição das lâmpadas na 
comunidade de Olho D’agua. Comentou que esteve presente com o Prefeito no recebimento 
de duas ambulâncias para o 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 o Projeto de Lei de sua Autoria, onde pediu que a Secretaria de 
Desenvolvimento Social, que pudesse ver e analisar esse projeto para que pudesse beneficiar 
toda a população do Distrito de Faveira do município de Carnaubal. E por fim, falou sobre suas 
indicações. 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 suas 
indicações. Por fim, pediu ao Poder Executivo que veja com mais atenção a questão das 
estradas no município. 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 de 
suas indicações que foram atendidas na Casa ao longo dos anos. E por fim, parabenizou ao 
Poder Executivo pela inauguração da nova Sede do Centro de Atenção Psicossocial- CAPS I do 
nosso município, onde a estrutura é um espaço amplo, para melhor atender aos pacientes que 
necessitam desse serviço. 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 pedindo que ficasse 
registrado em ata os nomes da nova Diretoria da Associação Beneficente Antonio Augusto 
Correia do Sítio Cachoeira do Sul. Diretoria e Conselho Fiscal, Biênio de 2022 a 2024. Diretoria: 
Diretora Presidente: Eliana Correia Leite Oliveira; Diretora Vice-Presidente: Maria Auxiliadora 
Barbosa da Silva; Diretor Administrativo: Pedro Oliveira Filho; Diretora de Finança: Ana Lúcia 
da Silva Soares; Diretor de Marketing: José Correia Leite. Conselho Fiscal: 1º Conselheira 
Presidente: Maria Andra Belarmino Ribeiro; 2º Conselheiro: Francisco Ribeiro da Silva; 3º 
Conselheiro: Antonio Ribeiro Leite; Conselho Fiscal: 1º Suplente:  José Marcelino Bezerra Leite; 
2º Suplente: Maria Aparecida Rodrigues da Silva; 3º Suplente: Francisca Luciene Silva. Por fim, 
reuniram-se em uma reunião, onde realizaram uma eleição na Sede da Associação para formar 
uma nova Diretoria. 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, 
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ouvintes do rádio e internautas que acompanham os trabalhos, iniciou sua oratória 
agradecendo ao Prefeito José Weliton por atender as suas indicações. Falou das reformas das 
estradas nas comunidades. E por fim, comentou sobre o Projeto de Lei do Demutran que foi 
aprovado na sessão passada. 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 que esteve presente na inauguração da nova Sede do Centro de Atenção Psicossocial- 
CAPS I do nosso município, onde a estrutura é um espaço amplo, assim dará mais assistência 
aos pacientes que necessitam desse serviço. Comentou das fortes chuvas que danificou as 
estradas. falou da recuperação de alguns veículos que estavam sucateados desde da gestão 
passada. Por fim, falou que a Câmara Municipal está disponibilizando o serviço de Título de 
Eleitor para as pessoas que necessitam desse serviço. Projeto de Lei do Poder Executivo de n° 
010/2022, de 04 de abril de 2022. 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 do Poder Executivo de n°011/2022 de 04 de abril de 2022. Ementa: Dispõe sobre 
o incentivo ao Esporte no âmbito do município de Carnaubal (CE), e dá outras providências. Foi 
aprovada por 10 votos a favor e 0 votos contra sendo assim aprovada.  Projeto de Lei do Poder 
Executivo de n° 012/2022 de 04 de abril de 2022. Ementa: Institui a Política Municipal de 
atenção à higiene íntima da mulher, demais corpos menstruantes e estudantes da Rede 
Pública Municipal de Ensino em situação de vulnerabilidade social, e dá outras providências. 
Foi aprovada por 10 votos a favor e 0 votos contra sendo assim aprovada.  Projeto de Lei do 
Poder Executivo n° 013/2022 de 04 de abril de 2022. Ementa: Autoriza o chefe do Executivo 
Municipal a delegar as ações e serviços de saneamento básico em localidades rurais ou 
pequeno porte do município de Carnaubal/Ceará para o sistema integrado de saneamento 
rural da Bacia Hidrográfica do Parnaíba e para o sistema integrado de saneamento rural, e suas 
associações filiadas e dá outras providências. Foi aprovada por 10 votos a favor e 0 votos 
contra sendo assim matéria aprovada. Projeto de Lei do Poder Legislativo n°003/2022. De 
Autoria da Vereadora Samara Bandeira Paiva. Ementa: Dispõe sobre a implantação de um 
Subsetor dos Serviços Assistenciais referentes ao Programa Auxilio Brasil (Bolsa Família), junto 
ao CRAS do Distrito de Faveira do município de Carnaubal-CE. Foi passado pelas Comissões de 
Justiça e Redação que foram 3 votos a favor e 0 votos contra. Comissão de Educação, Saúde e 
Assistência Social foram 2 votos contra e 1 abstenção. Sendo assim matéria vetada. como não 
havia mais nada a tratar o presidente Genilson Mendes da Silveira, declarou encerrada a 
sessão ordinária do dia 05 de abril de 2022 e convoca os vereadores para a próxima sessão que 
será no dia 19 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 05 (CINCO) DE ABRIL DE 
2022. 
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__________________________________ 

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 
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________________________________ 

ELLAYNE MARIA CHAVES MARTINS  

VEREADORA 

 

 

 

  

 


