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 "ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – CEARA DO 
PRIMEIRO PERÍODO ADMINISTRATIVO DE 2022, DA LEGISLATURA DE 2021 A 2024, 
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022".  
 
As nove horas e vinte minutos do dia 21º de janeiro de 2022, no Plenário Pitombeiras - Avenida 
23 de Agosto SN - Centro nesta cidade de Senador Sá, sob a presidência do vereador Cesar 
Alves de Sousa, visto a ausência do presidente da casa, o vereador Valdinei Costa Araújo 
reuniu-se em sessão ordinária, a Câmara Municipal de Senador Sá. Compareceram os 
seguintes Vereadores: César Alves de Sousa, Francisco Mário Sampaio, Antônio Oliveira 
Araújo, Maria Veriani Araújo Costa, Rita Eridan Xavier da Silva e Valdinei Costa Araújo, Zilma 
Sousa Araújo Cordeiro, Daniele Vasconcelos Cordeiro e Francisco Jonas Araújo. Deixou de 
comparecer: Valdinei Costa Araújo. Constatado número legal, o senhor vice-presidente 
declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Logo em 
seguida à abertura dos trabalhos e após à coleta das assinaturas, no livro de presenças, dos 
vereadores presentes, o presidente da casa, vereador Valdinei Costa Araújo, solicitou à 
senhora primeira secretária, vereadora Maria Veriani Araújo Costa, que realizasse a leitura da 
ata da sessão anterior, referente à 1ª Sessão Ordinária, da Câmara Municipal de Senador Sá – 
Ceará, do segundo período legislativo de 2022, realizada em 07 de janeiro de 2022, para a 
devida apreciação, discussão e aprovação. Logo após à conclusão da leitura da ata, o 
presidente colocou-a em discussão e não havendo discussão, o presidente colocou-a em 
votação, pedindo que permanecessem sentados aqueles a favor da aprovação do texto e que 
levantassem aqueles contra a aprovação. Com todos tendo permanecidos sentados, o 
presidente declarou a ata como aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento aos 
trabalhos, o presidente ressaltou que não haviam projetos a serem apreciados pela casa no 
expediente do referido dia, que, passando logo em seguida a relatar os devidos requerimentos 
em pauta, os quais sejam de n° 001/2022, 002/2022 e 003/2022, ambos de autoria do 
Vereador Francisco Jonas de Araújo, bem como os requerimentos de nº. 004/2022, 005/2022, 
06/2022, 007/2022 e 008/2022, todos de autoria da Vereadora Rita Eridan Xavier da Silva. Logo 
em seguida o presidente em ora solicitou à senhora primeira secretária que realizasse a leitura 
dos devidos requerimentos. Logo em seguida a mesma trouxe para a devida apreciação o 
requerimento de nº 001/2022 de autoria do vereador Francisco Jonas Araújo, o qual solicita 
junto a Prefeitura Municipal de Senador Sá, a reforma do Colégio e da Creche Vitor Oliveira, 
bem como da Creche Francisco Alexandre de Carvalho situadas no Município de Senador Sá, 
visto a alegação da busca de uma melhor qualidade de ensino aos munícipes. Dando 
prosseguimento a Secretária relatou o requerimento de nº 002/2022, também de autoria do 
Vereador Francisco Jonas de Araújo, o qual o mesmo solicita junto a Prefeitura Municipal de 
Senador Sá, a reforma da calçada da Avenida Central do distrito de Serrota, alegando a 
necessidade de uma melhor comodidade na locomoção dos populares ali residentes, bem 
como aos visitantes. Dando continuidade à leitura, a secretária relatou no requerimento 
003/2022, de autoria do vereador Francisco Jonas Araújo, a solicitação junto a Prefeitura 
Municipal de Senador Sá, a pavimentação de calçamento em pedra tosca para algumas ruas 
do distrito de Serrota, visando uma maior comodidade de locomoção para os munícipes ali 
residentes. Em sequencia foi lido o requerimento de nº 004/2022 de autoria da vereadora Rita 



 

 
ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

 
Avenida 23 de Agosto – SN – Centro – Senador Sá – Ceará – CEP: 62470-000 

CNPJ:35.049.527/0001-95 
Fone: (88) 3668-1020 
cmssace@gmail.com 

Eridan Xavier da Silva, o qual solicita junto Prefeitura Municipal de Senador Sá, a construção 
de uma Unidade de Saúde na Avenida Estandislau Alexandrino, relatando a parlamentar 
municipal a necessidade de mais uma unidade de saúde no município de Senador Sá, visando 
uma melhor qualidade de vida aos munícipes. Ao relatar o requerimento de nº 005/2022, 
também da autoria da vereadora Rita Eridan Xavier da Silva, foi solicitado junto ao Poder 
Executivo de Senador Sá a devida reforma de calçadas e canteiros do Município, ressaltando 
em seu requerimento os cantos de praças e ruas do centro da sede do Município. Dando 
prosseguimento, a Secretária relatou em sua leitura o requerimento de nº 006/2022, oriundo 
da vereadora supracitada, Rita Eridan Xavier da Silva, o qual solicita junto a Prefeitura 
Municipal de Senador Sá, a implementação da campanha “JANEIRO BRANCO”, ressaltando o 
incentivo mental para os munícipes que se encontram com necessidades de acompanhamento 
especializados para o tratamento psicológico. A leitura do requerimento de n 007/2022, expos 
a solicitação da vereadora Rita Eridan Xavier da Silva, junto ao Poder Executivo para que seja 
realizada uma reforma na edificação a qual funciona a Secretaria Municipal de Saúde de 
Senador Sá, ressaltando a referida reforma visto que o prédio está “abandonado” desde a 
administração passada. Dando prosseguimento a referida leitura, a Secretária relatou o 
requerimento de nº 008/2022, também de autoria da vereadora supracitada, a mesma solicita 
junto a Prefeitura Municipal de Senador Sá, a implantação na rede municipal de ensino, 
algumas disciplinas que visem preparar os jovens Senador Saense uma melhor qualificação e 
aperfeiçoamento nas áreas de empreendedorismo, tendenciado aos jovens para um melhor 
futuro. Ao término da referida leitura, o Presidente frisou que as aludidas matérias seriam 
votadas na ordem do dia. Na continuidade de sua fala, o Presidente da Seção alertou e deixou 
transparecer sua preocupação com os casos de COVID que estão aparecendo no Município, 
frisando a determinação municipal, partindo do Poder Executivo, o qual proíbe os eventos que 
possibilitem aglomerações, o que na sequência possibilitou um debate entre os legisladores, 
referente as ações a serem adotadas. Dando continuidade o Presidente facultou a palavra que 
de pronto foi cedida à Vereadora Rita Eridan que, em seu pronunciamento iniciou com as 
devidas congratulações aos colegas parlamentares e agradecendo a todos pela presença e 
ressaltou o convite realizado junto à Secretária Municipal de Saúde. Frisou aos devidos colegas 
parlamentares, em mínimos detalhes, a verdadeira situação em que se encontra a edificação 
a qual funciona a Secretaria de Educação, lamentando profundamente o que presenciou. Em 
continuidade de sua fala a referida vereadora Eridan solicitou empenho dos devidos colegas 
para a devida fiscalização dos prédio e acontecimentos no Município de Senador Sá. Ressaltou 
seu afastamento por tempo inda não sabido, visto a assunção do cargo no Poder Executivo, 
comprometendo-se empenho no desencadear das atividades e desejando o mesmo para os 
demais componentes do Poder Legislativo Municipal. Facultada novamente a palavra e com 
nenhuma menção, o Presidente da Seção colocou em discursão e consequentemente em 
votação o requerimento de nº 001/2022, de autoria do vereador Francisco Jonas de Araújo, o 
qual foi aprovado com cinco votos. Na sequência foi colocado em discursão e votação o 
requerimento de nº 002/2022, também de autoria do vereador Francisco Jonas de Araújo, o 
qual não houve discursão e foi prontamente aprovado com seis votos. Na ininterrupção, foi 
colocado em discursão e votação o requerimento de nº 003/2022, do vereador supracitado, 
que teve a mesma resolução do anterior, ou seja, aprovado com cinco votos. Na exposição do 
requerimento de nº 004/2022, de autoria da Vereadora Rita Eridan Xavier da Silva, o mesmo 
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não obteve discursão entre os parlamentares, sendo aprovado com cinco votos. Na pauta do 
requerimento de nº 005/2022, também da Vereadora Rita Eridan, o mesmo foi aprovado sem 
discursão e com margem de cinco votos. Ao que tangue o requerimento de nº 006/2022, da 
Vereadora Rita Eridan, o mesmo foi aprovado com cinco votos, sem discursão prévia. Ao expor 
o requerimento de nº 007/2022, da aludida Vereadora supracitada, o mesmo foi aprovado por 
cinco votos, também sem discursão prévia. O presidente expos também o requerimento de nº 
008/2022, também da Vereadora Rita Eridan, o qual foi aprovado por cinco votos, sem 
discursão prévia.  
 
Por fim, presidente em exercício da Câmara Municipal, Cesar Alves de Sousa, comunicou aos 
Senhores Vereadores que a Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente no dia 04 de 
fevereiro do corrente ano, no horário regimental. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou os trabalhos da presente Sessão Ordinária, da qual para constar, lavrou-
se esta ata, que depois de lida, discutida e achada de acordo, será assinada e presidida por 
mim, Maria Veriani Araújo Costa, 1° Secretária, pelo senhor Presidente da Câmara Vereador 
Valdinei Costa Araújo e demais vereadores presentes. Plenário Pitombeiras da Câmara 
Municipal de Senador Sá, aos 21° de janeiro de 2022. 
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