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ATA DA 7º (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1ª (PRIMEIRO) PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 
2022. 

No dia 03 (três) de maio 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 Sétima 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 n° 
014/2022. Ementa: Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o 
exercício de 2023 e dá outras providências.  Projeto de Lei do Poder Executivo n° 015/2022, 
Ementa: Declara de Utilidade Pública a Associação Comunitária das famílias de São Bernardo I. 
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 016/2022, Ementa: Declara de Utilidade Pública a 
Associação Beneficente Rosa Maria dos Anjos. Projeto de Lei do Poder Executivo n° 017/2022, 
Ementa: Declara de Utilidade Pública a Associação Comunitária dos agricultores do Sítio Pedra 
Branca. Projeto de Lei do Poder Legislativo n° 004/2022. De Autoria do Vereador Takeo 
Windsor Oliveira Martins. Ementa: Dispõe sobre a autorização prévia municipal sob emissão 
de Alvará, em todo o território municipal, para manuseio e uso de fogos de artifício de 
estampido ou de qualquer outro artefato pirotécnico que produza estampidos. Prestação de 
Contas de Governo- Exercício financeiro 2016. Processo Eletrônico n°: 32 739/2018-2; Relator: 
Conselheiro Ernesto Saboia; Responsável: Raimundo Nonato Chaves de Araújo; Município: 
Carnaubal; Sessão de Julgamento: 24/01/2022 a 28/01/2022-Pleno Virtual; Tribunal de Contas 
do Estado do Ceará – Parecer Prévio n°00020/2022. Ementa: Prestação de Contas de Governo 
do município de Carnaubal, exercício de 2016. Parecer ministerial opinando pela emissão de 
parecer prévio pela desaprovação das contas. Decisão do Pleno pela emissão de parecer prévio 
desfavorável à aprovação das contas, considerando –os irregulares. Recomendações. 
Notificações. Decisão por unanimidade de votos. Indicação de n° 31/2022, Ellayne Maria 
Chaves Martins, Ementa: Indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor 
competente que seja retornado os atendimentos odontológicos na Unidade Básica de Baixa do 
Cedro. Justificativa: A presente indicação é fruto de pedidos dos moradores da comunidade 
acima mencionada, os quais necessitam desses atendimentos. Tendo em vista se tratar de um 
serviço básico e essencial, para que possamos evitar a superlotação em outras unidades que 
estejam ofertando este serviço. Apresento em forma de indicação para que o Poder Executivo 
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viabilize meios de realizar este anseio popular. Indicação de n°32/2022, Ellayne Maria Chaves 
Martins, Ementa: Indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor competente que 
seja feita as manutenções necessárias da estrada vicinal da comunidade de Mororó. 
Justificativa: A presente indicação é fruto de pedidos dos moradores da comunidade acima 
mencionado que fazem o uso dessa estrada diariamente. Por este motivo a apresento em 
forma de indicação para que o Poder Executivo viabilize meios de realizar este anseio popular. 
Indicação de n° 33/2022, Ellayne Maria Chaves Martins, Ementa: Indico ao Poder Executivo 
Municipal, por meio do seu setor competente que seja realizado a manutenção necessária da 
piscina do Centro de Especialidades Médicas e Reabilitação, para seu pleno funcionamento. 
Justificativa: A presente indicação é fruto de pedido dos pais das crianças com necessidades 
especiais de nosso município, tendo em vista que o pleno funcionamento da mesma, seria 
muito benéfico para seus filhos, pois os mesmos poderiam usufruir das práticas de fisioterapia 
aquática. Por se tratar de uma forma considerada excelente para o tratamento de reabilitação 
das nossas crianças e demais públicos, apresento em forma de indicação para que o Poder 
Executivo viabilize meios de realizar esse anseio popular. Indicação de n° 34/2022, Ementa: 
Indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor competente que seja retornado os 
atendimentos odontológicos na Unidade Básica de São Bernardo. Justificativa: A presente 
indicação é fruto de pedidos dos moradores da comunidade acima mencionada, os quais 
necessitam desses atendimentos. Tendo em vista se tratar de um serviço básico e essencial, 
para que possamos evitar a superlotação em outras unidades que estejam ofertando este 
serviço. Apresento em forma de indicação para que o Poder Executivo viabilize meios de 
realizar este anseio popular. Indicação de n° 35/2022, Ellayne Maria Chaves Martins, Ementa: 
Indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor competente que seja realizado a 
manutenção do Transporte Escolar da comunidade de Mororó. Justificativa: A presente 
indicação é fruto de pedidos dos pais das crianças que necessitam desse transporte 
diariamente, para estarem se deslocando até suas referidas escolas. Por ser um serviço 
essencial e de suma importância apresento em forma de indicação para que o Poder Executivo 
viabilize meios de realizar este anseio. 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 falando de suas indicações. Posteriormente, falou da segurança no município 
onde precisa ser vista com mais atenção, em seguida parabenizou a todos os trabalhadores 
pelo dia 1º de maio, onde é comemorado o dia do Trabalhador, onde todos possuem um papel 
fundamental em nosso país. 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 falando 
sobre o Projeto de Lei do Poder Executivo n° 016/2022, Ementa: Declara de Utilidade Pública a 
Associação Beneficente Rosa Maria dos Anjos. Onde falou que é um projeto de suma 
importância para a associação. Posteriormente, pediu para o Poder Executivo que veja com 
mais atenção as estradas do setor do Semiárido, a comunidade de Serra Nova, Campestre, 
Pintadas, São José e Olho d’água, onde o acesso está muito fechado e pode provocar 
acidentes. 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 
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rádio e internautas que acompanham os trabalhos, iniciou sua oratória falando da importância 
dos projetos a serem votados na Casa. Fez um pedido para o Poder Executivo que veja com 
mais atenção no Distrito de Faveira, um transporte para portadores de necessidades especiais, 
que precisam se deslocar para fazer fisioterapia e o transporte não está atendendo suas 
necessidades. 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 um 
Projeto de Energia Solar Popular para as pessoas de baixa renda, onde o Governo do Estado do 
Ceará tem que aprovar e assinar para que esse Projeto de Energia Solar Popular atenda a 
necessidade das pessoas, para que ganhem seu kit de energia solar, sem ter que pagar essa 
taxa de energia mensal. Por fim, pediu o apoio de todos e fez um convite para ser feito uma 
reunião no dia 30 de maio de 2022, no Plenário da Câmara Municipal de Carnaubal, para tratar 
do assunto. 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 da inauguração da 
nova Casa de Apoio de Sobral para os Carnaubalenses que precisarem desse apoio. 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 importância do 
Projeto de Energia Solar Popular para as pessoas de baixa renda, onde é de suma importância 
para que se torne uma realidade em nosso município. Posteriormente, falou sobre a segurança 
no município de Carnaubal, que deixa muito a desejar. E por fim, falou da importância do 
Projeto do Poder Legislativo de sua autoria. 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 sobre a segurança pública em nosso município, que está precisando de mais 
policiais e guardas para a segurança dos munícipes. Parabenizou o prefeito por ter atendido o 
pedido dos reparos das estradas. Orientou as pessoas sobre o cadastramento do Título de 
Eleitor. O próximo orador é o projetista Renan Braga, subiu à tribuna e iniciou seu 
pronunciamento saudando a todos os presentes na sessão, em sua oratória explicou sobre os 
projetos do Poder Executivo que foram em pauta na sessão. Por fim, parabenizou o prefeito 
José Weliton por ter levado a Casa os projetos sobre as associações que são de suma 
importância para a população. 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 
orientou a população sobre o cadastramento para o Título de Eleitor, onde a Câmara 
Municipal de Carnaubal é um ponto de apoio a esse serviço, posteriormente, falou do serviço 
itinerante nas escolas Antonio Raimundo de Melo e Joaquim Bastos Gonçalves no 
cadastramento de Título de Eleitor para os jovens que fizeram o Título pela primeira vez. 
Comentou sobre a inaugurações das Casas de Apoio de Sobral e Fortaleza, aquisição de novos 
veículos para saúde e Educação. Projeto de Lei do Poder Executivo n° 014/2022. Ementa: 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2023 e dá 
outras providências. Foi aprovada por 9 votos a favor e 1 abstenção sendo assim aprovada. 
Projeto de Lei do Poder Executivo n° 015/2022, Ementa: Declara de Utilidade Pública a 
Associação Comunitária das famílias de São Bernardo I. Foi aprovada por 10 votos a favor e 0 
votos contra sendo assim aprovada.  Projeto de Lei do Poder Executivo n° 016/2022, Ementa: 
Declara de Utilidade Pública a Associação Beneficente Rosa Maria dos Anjos. Foi aprovada por 
10 votos a favor e 0 votos contra sendo assim aprovada.  Projeto de Lei do Poder Executivo n° 
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017/2022, Ementa: Declara de Utilidade Pública a Associação Comunitária dos Agricultores do 
Sítio Pedra Branca. Foi aprovada por 10 votos a favor e 0 votos contra sendo assim aprovada.  
Projeto de Lei do Poder Legislativo n° 004/2022. De Autoria do Vereador Takeo Windsor 
Oliveira Martins. Ementa: Dispõe sobre a autorização prévia municipal sob emissão de Alvará, 
em todo o território municipal, para manuseio e uso de fogos de artifício de estampido ou de 
qualquer outro artefato pirotécnico que produza estampidos. Foi aprovada por 10 votos a 
favor e 0 votos contra sendo assim aprovada.  Prestação de Contas de Governo- Exercício 
financeiro 2016. Processo Eletrônico n°: 32 739/2018-2; Relator: Conselheiro Ernesto Saboia; 
Responsável: Raimundo Nonato Chaves de Araújo; Município: Carnaubal; Sessão de 
Julgamento: 24/01/2022 a 28/01/2022-Pleno Virtual; Tribunal de Contas do Estado do Ceará – 
Parecer Prévio n°00020/2022. Ementa: Prestação de Contas de Governo do município de 
Carnaubal, exercício de 2016. Parecer ministerial opinando pela emissão de parecer prévio 
pela desaprovação das contas. Decisão do Pleno pela emissão de parecer prévio desfavorável à 
aprovação das contas, considerando –os irregulares. Recomendações. Notificações. Decisão 
por unanimidade de votos. Foi aprovada por 9 votos a favor e 2 abstenções sendo assim 
matéria aprovada. como não havia mais nada a tratar o presidente Genilson Mendes da 
Silveira, declarou encerrada a sessão ordinária do dia 03 de maio de 2022 e convoca os 
vereadores para a próxima sessão que será no dia 17 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 03 (TRÊS) DE MAIO 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 


