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ATA DA 6º (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª (PRIMEIRO) PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 
2022. 

No dia 19 (Dezenove) 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 Sexta 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, a sessão ordinária não teve matérias em pautas nem do Poder Executivo e nem do 
Poder Legislativo e também não teve indicações dos vereadores. 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 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 agradecendo ao Prefeito e a Secretaria de 
Infraestrutura por ter atendido seu pedido em relação aos reparos na estrada das 
comunidades de Carnaubal dos Medeiros a Umburana. Por fim, fez um pedido de um Posto de 
Saúde para a comunidade de Umburana para atender melhor as pessoas que precisam de 
atendimento com médico, onde as pessoas precisam se deslocar para o Distrito de faveira, 
para ser atendido, assim fica longe e nem todo mundo tem transporte para fazer esse 
deslocamento. E assim, também é a comunidade de Fazendinha que precisa de Posto de Saúde 
para atender as pessoas. 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 ao Poder 
Executivo uma ambulância na comunidade de Cachoeira do Norte para atender toda aquela 
região de Fervura, Cachoeira do Norte, Cachoeira do Sul, Ilha Peres, Frecheira, Pau Terra e 
Buriti. Com isso as comunidades precisam dessa ambulância para melhorar o deslocamento 
para o hospital. 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 
curso de Empreendedorismo Feminino que aconteceu nos dias 13 e 14 de abril de 2022. Falou 
que conseguiu o curso através da procuradoria da Mulher que foi implantada no município. 
Posteriormente, agradeceu a todos que colaboraram para que o evento acontecesse da 
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melhor forma possível. Por fim, falou sobre o projeto de Lei do Poder Executivo em relação a   
distribuição de absorventes para as mulheres de baixa renda. Posteriormente, agradeceu por 
este projeto ter sido aprovado na Casa. 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 da iluminação pública do município, onde está deixando a desejar 
em relação alguns pontos do município, que está sem energia elétrica. Ressaltou sobre os 
latões de lixo, que deverá haver uma troca de latões. Comentou sobre um Projeto de Lei do 
Poder Legislativo, de sua autoria onde essa matéria será em pauta na próxima sessão, em 
relação ao manuseio e uso de fogos de artificio no município de Carnaubal. 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, em sua oratória falou da importância dos jovens que completam 
dezesseis anos até outubro deste ano podem tirar o Título de Eleitor, onde o Título de Eleitor 
servirá para muitas coisas, onde é sempre requisitado em vários setores e lugares, para prestar 
concursos públicos, programas sociais e dentre outras. Posteriormente, falou da recuperação 
das estradas que estão danificadas. Onde tem um cronograma para restaurar as estradas de 
Olho d’agua, Barra da Palmeira e Tucuns. 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, em sua 
oratória falou que a gestão estará ofertando novamente o serviço para fazer RGs no Shopping 
do Cidadão. Posteriormente, falou que a Câmara Municipal estará prestando um serviço 
itinerante para as Escolas Antonio Raimundo de Melo e Joaquim Bastos Gonçalves para 
realização de Título net para qualificação do Título, orientando aos jovens se quiserem fazer 
também pelo aplicativo e-Título podem baixar e realizar o serviço. Falou sobre a volta das 
aulas de músicas em Carnaubal, da Banda de Música e Iniciação Musical Flauta Doce, onde 
serão realizadas as inscrições no CCT. Posteriormente, falou que a gestão recebeu um novo 
ônibus Escolar, com elevador para portadores de necessidades especiais. Por fim, falou do 
alargamento da Ponte da Avenida São Vicente, onde já foi mandado esse pedido para as 
secretarias do Estado para que seja feita uma manutenção e alargamento da Ponte para ficar 
mais viável o transito da Avenida São Vicente. Como não havia mais nada a tratar o presidente 
Genilson Mendes da Silveira, declarou encerrada a sessão ordinária do dia 19 de abril de 2022 
e convoca os vereadores para a próxima sessão que será no dia 03 de maio 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 19 (DEZENOVE) DE ABRIL 
DE 2022. 

 Mesa Diretora 

__________________________________ 

GENILSON MENDES DA SILVEIRA 

PRESIDENTE 



 

 
 

  
ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL 
“Responsabilidade e Trabalho” 

Avenida Paulo Sarazate, 2º piso do Shopping do Cidadão, João Ribeiro de Aguiar,  Centro 
CNPJ: 06.577.167/0001-04   CEP 62.375-000 Carnaubal –Ce  Fone: (88) 3650-1202 

 

                                                                                                

______________________________ 

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 

 

VEREADOR 

 

________________________________ 

FRANCISCO ADEMAR ASSIS SAMPAIO 

VEREADOR 
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______________________________ 

ANTONIO CORREIA ARAÚJO 

VEREADOR 

 

_______________________________ 

FRANCISCO FERREIRA LIMA  

VEREADOR  

 

_______________________________ 

SAMARA BANDEIRA PAIVA 

VEREADO (A) 

 

________________________________ 

TAKEO WINDSOR OLIVEIRA MARTINS  

VEREADOR 

 


