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ATA DA 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 2ª (SEGUNDO) PERÍODO 

LEGISLATIVO DO ANO DE 2022. 

No dia 02 (Dois) de agosto 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 Décima Primeira Sessão Ordinária do Segundo 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° 025/2022, Ementa: Concede reajuste Salarial aos Agentes Comunitários de 

Saúde –ACS, e dá outras providências. Projeto de Lei do Poder Executivo n° 026/2022, Ementa: 

Concede reajuste Salarial aos Agentes de Combates às Endemias, e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Poder Executivo n°027/2022, Ementa: Dispõe sobre o pagamento de 

anuidades a organizações Sociais, sem fins lucrativos, que realizam atividades de Defesa em 

favor das Políticas Públicas e interesses do município e autoriza o Poder Executivo a vincular-se 

como Associado das organizações sociais, sem fins lucrativos que especifica e a pagar as 

respectivas anuidades e dá outras providências. Indicação de n° 53/2022, Ellayne Maria 

Chaves Martins, Ementa: Indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor 

competente que seja realizado a manutenção da iluminação da Rua Deputado Vicente Ribeiro. 

Justificativa: A presente indicação é fruto de pedidos dos moradores da Rua acima mencionado. 

E por ser um serviço básico e essencial apresento em forma de indicação para que o Poder 

Executivo viabilize meios de realizar este anseio popular. Indicação de n° 54/2022, Ellayne 

Maria Chaves Martins, Ementa: indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor 

competente que seja realizado a manutenção da iluminação da Rua Dom José Tupinambá. 

Justificativa: A presente indicação é fruto de pedidos dos moradores da Rua acima mencionado. 

E por ser um serviço básico e essencial apresento em forma de indicação para que o Poder 

Executivo viabilize meios de realizar este anseio popular. Indicação de n° 55/2022, Ellayne 

Maria Chaves Martins, Ementa: indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor 

competente que seja realizado a manutenção da iluminação da Rua Major Felinto. Justificativa: 

A presente indicação é fruto de pedidos dos moradores da Rua acima mencionado. E por ser um 

serviço básico e essencial apresento em forma de indicação para que o Poder Executivo 

viabilize meios de realizar este anseio popular. Indicação de n° 56/2022, Ellayne Maria 

Chaves Martins, Ementa: indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor 

competente que seja realizado a limpeza dos Órgãos Públicos de nosso município. Justificativa: 
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A presente indicação é fruto de pedidos de vários moradores, os mesmos solicitaram a limpeza 

do entorno dos órgãos públicos, em especial do nosso tão querido Portal do Sol logo na entrada 

da cidade. Por ser um serviço básico e importante apresento em forma de indicação para que o 

Poder Executivo viabilize meios de realizar este anseio popular. Indicação de n° 57/2022, Laís 

Helena Lopes da Silva, Ementa: A presente indicação para que, em consonância aos demais 

órgãos desta Precala Administração Pública, Secretarias, Coordenadorias e Gerências, 

merecedoras do nosso mais profundo respeito, se dignem na realização da contratação – 

disponibilização de Agente Educacional em sala de aula nas escolas para acompanhar e auxiliar 

no aprendizado de crianças com autismo. Justificativa: O Agente Educacional em sala de aula 

nas escolas para acompanhar e auxiliar no aprendizado de crianças com autismo é 

imprescindível, mas, segundo informações de pais e responsáveis o referido algumas escolas 

carece deste profissional. Indicação de n° 58/2022, Luís Carlos Correia Araújo, Ementa: 

Indica ao Poder Executivo, por meio do seu setor competente, que veja possibilidade de fazer 

com urgência uma pequena reforma na Casa de Acolhimento das pessoas de Carnaubal em 

Fortaleza.  Justificativa: Os funcionários e hóspedes que precisam do acolhimento daquele tão 

importante espaço quando vão a capital cearense, em busca de resolver assuntos relacionados a 

tratamento de saúde, procuraram este vereador, no intuito de que sejam resolvidos alguns 

pequenos problemas que surgiram recentemente em algumas partes da estrutura física do prédio. 

Indicação de n° 59/2022, Laís Helena Lopes da Silva, Ementa: Que o Poder Executivo institua 

na cidade de Carnaubal/ CE o dia do Católico. Justificativa: Estou apresentando esta indicação 

que solicita que seja instituído o dia do Católico na cidade de Carnaubal.  A nossa cidade em 

sua maioria é constituída de fiéis católicos e nesse dia faríamos uma belíssima homenagem a 

esse povo de fé que sustenta espiritualmente nossa cidade com sua devoção. Também é uma 

oportunidade para que muitas pessoas de outras cidades possam vim conhecer a fé deste povo 

através de eventos católicos que impactariam positivamente na renda do município e para que 

isso aconteça é necessário que esse dia seja instituído. Indicação de n° 60/2022, Luís Carlos 

Correia Araújo, Ementa: indica ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar 

ao setor competente que proceda à construção de abrigos em alguns pontos de ônibus ou vans, 

localizados na estrada que dá acesso Carnaubal à Inhuçu. Justificativa: Munícipes procuraram 

este vereador solicitando a construção de abrigos nos pontos de ônibus nas entradas dos sítios 

Baixa do Cedro e do Buriti. São vários os usuários dos pontos de ônibus e das vans, os mesmos, 

por não haver a cobertura, ficam expostos ao sol e chuva, situação que tem gerado desconforto. 

Solicito com muita atenção a realização desse anseio popular. Indicação de n° 61/2022, Luís 

Carlos Correia Araújo, Ementa: indico ao Poder Executivo Municipal, por meio do seu setor 

competente que seja feito uma poda com urgência na árvore tamboril próxima a Escola Ester de 

Assis Brito no Bairro Junco. Justificativa: Sabemos que é de extrema necessidade e urgência, 

fazer a poda daquela árvore, por se tratar de haver residências, escolas e igreja muito próximas 

da mesma, para evitar que os galhos venham se quebrar e cair em cima das residências ou dos 

alunos. Posteriormente, Iniciou a Tribuna Livre representando os Agentes Comunitários de 

Saúde Rizomar Ferreira de Oliveira, subiu à tribuna e iniciou sua oratória saudando a todos os 

presentes na sessão, falou sobre a pauta da Emenda 120, que antes era chamada de PEC 22, 

onde essa luta deu início no ano de 2011. Com isso, fez o pedido aos vereadores que veja com 

atenção o Projeto de Lei do Poder Executivo n° 025/2022, Ementa: Concede reajuste Salarial 

aos Agentes Comunitários de Saúde –ACS, e dá outras providências. Para que seja votado por 

unanimidade, assim, sendo aprovado. Finalizou com a oração dos Agentes Comunitários de 

Saúde. Posteriormente, o próximo orador na tribuna livre é o Presidente do Sindsep Reginaldo 

Izidório, subiu à tribuna e iniciou sua oratória saudando a todos os presentes na sessão, falou 

sobre a pauta da campanha salarial 2022, assim reivindicou sobre o reajuste salarial das 

categorias:  Os Agentes Comunitários de Saúde- ACS e Agentes de Endemias, para que seja 
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votado por unanimidade, assim, sendo aprovado.  Por fim, solicitou ao prefeito José Weliton 

para que faça um reajuste salarial para as outras categorias que são:  Guarda Municipal e 

Motoristas. Comentou que a luta do Sindicato é para todos os servidores públicos. 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 em pauta 

na sessão. 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 falando sobre as categorias que 

reivindicam seus reajustes salariais, onde todos têm por direito a reivindicar sua categoria, 

comentou que  todos os profissionais tem seu apoio, pois  se dedicam, estudam e prestam 

serviço de qualidade ao município de Carnaubal. Por fim, falou de algumas obras que estão 

sendo construídas no 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 suas indicações em pauta na sessão. Comentou que esteve presente na 

inauguração da Casa da Gestante. Por fim, falou que os Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Endemias tem seu total apoio em suas reinvindicações. 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 dos projetos em pauta na sessão, onde as categorias de 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias tem seu total apoio em suas 

reinvindicações, pela dedicação dos profissionais na prestação de serviço ao município. Por fim, 

falou da iluminação pública, onde foi realizado alguns reparos nas luminárias no Bairro Cidade 

Nova. 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 suas indicações em 

pauta na sessão. Posteriormente, falou de algumas ações na comunidade de Buriti em relação a 

levar médicas para atendimento. Pediu parceria com a secretaria de saúde para estarem levando 

enfermeira para realização de prevenção na comunidade de Umburana. 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 festividades que aconteceram no mês de julho, Arraia 

Municipal, aniversário do município de 65 anos de Emancipação Política e inaugurações de 

obras públicas. Por fim, falou dos projetos em pauta na sessão e falou que as categorias de 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias são merecedoras da aprovação dos 

projetos em favor dos seus direitos. 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 dos projetos em pauta na sessão sobre o reajuste salarial das categorias de 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias onde são merecedores da aprovação 

dos projetos em favor dos seus direitos, assim valorizando as profissões e o compromisso 

funcional das categorias. Parabenizou as categorias pela luta que é de muitos anos para alcance 

dessa conquista. Por fim, pediu a substituição dos latões de lixos 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 falando de algumas categorias 
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que foram agraciadas, também comentou de outras categorias que almejam ser agraciadas em 

relação ao reajuste salarial. Onde o objetivo do Poder Executivo é atender a todos os servidores 

públicos. Parabenizou a gestão pela organização nas festividades no mês de julho. Por fim, falou 

o resultado da votação dos projetos. Projeto de Lei do Poder Executivo n° 025/2022, Ementa: 

Concede reajuste Salarial aos Agentes Comunitários de Saúde –ACS, 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° 026/2022, Ementa: Concede reajuste Salarial aos Agentes de Combates às 

Endemias, 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°027/2022, Ementa: Dispõe sobre o 

pagamento de anuidades a organizações Sociais, sem fins lucrativos, que realizam atividades de 

Defesa em favor das Políticas Públicas e interesses do município e autoriza o Poder Executivo a 

vincular-se como Associado das organizações sociais, sem fins lucrativos que especifica e a 

pagar as respectivas anuidades 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 02 de agosto de 

2022 e convoca os vereadores para a próxima sessão que será no dia 16 de agosto 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 02 (DOIS) 

DE AGOSTO 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  

 

_______________________________ 

SAMARA BANDEIRA PAIVA 

VEREADO (A) 

 

________________________________ 

TAKEO WINDSOR OLIVEIRA MARTINS 

VEREADOR   
 


