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"ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – CEARA DO PRIMEIRO PERÍODO 
ADMINISTRATIVO DE 2022, DA LEGISLATURA DE 2021 A 2024, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022". 

As nove horas, do 18º dia do mês de março de 2022, no Plenário Pitombeiras - Avenida 23 de Agosto SN - Centro 
nesta cidade de Senador Sá, sob a presidência do vereador Valdinei Costa de Araújo, reuniu-se em sessão 
ordinária, a Câmara Municipal de Senador Sá, tendo em sua devida composição da mesa diretora os seguintes 
membros: o Senhor Vereador Valdinei Costa de Araújo – Presidente – o Vereador César Alves de Sousa – Vice-
Presidente – Maria VerianiAraújo Costa – Primeira Secretária – e Francisco Mário Sampaio – Segundo Secretario 
– bem comoos demais vereadores da aludida casa: Zilma Sousa Araújo Cordeiro, Daniele Vasconcelos Cordeiro, 
Antônio Oliveira Araújo, Francisco José Sales da Silva e Maria Baby Magalhães Praxedes. O senhor Presidente 
declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Após iniciados os trabalhos, 
foram lidas as seguintes matérias:  Projeto de Lei de Nº 008/2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Senador 
Sá, Requerimentos de Nº 017/2022, N° 018/2022, N° 19/2022, N° 20/2022 E N° 21/2022 e Projetos de Decretos 
Legislativos de concessão de Título de Cidadão Senador-seaense de N° 01/2022, N° 02/2022 e N° 03/2022,  datados em 16 de 
março do corrente ano. Dando seguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou que a Senhora Primeira 
Secretária realizasse a leitura das matérias a serem apreciadas. Logo em seguida à leitura das matérias o Senhor 
Presidente Presidente da Casa Legislativa aproveitou para registrar a presença das personalidades Rita Eridan 
Xavier, senhora Elaine e senhora Luciana. Ato seguinte, o Presidente facultou a palavra, que foi cedida ao 
Vereador César Alves de Sousa que, no uso da Tribuna, cumprimentou a todos em nome do Presidente da 
Câmara e iniciou suas palavras argumentando a respeito da concessão de Título de Cidadão Senador-seaense às 
três personalidades supracitadas, dando ênfase ao Doutor Leonardo Moura, enaltecendo-o pelo feito de 
representar honrosamente o município de Senador Sá na Academia de Letras dos Municípios Cearenses, 
ocupando o acento de número 96, registrando também que o mesmo, no ano de 2020, fez uso do arquivo 
documental da Câmara Municipal como fonte de pesquisa com a finalidde de publicar um estudo de sua autoria 
sobre a história do município de Senador Sá, com o Nobre Vereador enfatizando o orgulho que sente e que 
representa para o município ser representado pelo Doutor Leonardo Moura em virtude de seus feitos,com o 
Nobre Vereador estendendo suas homenagens também ao Pároco Municipal, relatando que o mesmo já se 
encontra em missão sacerdotal no município há, aproximadamente, quatro anos, enaltecendo-o pelo seu 
trabalho como sacerdote na pregação da palavra de Deus e finalizando sua fala, desta vez, enaltecendo o 
também Doutor Ismael, fazendo mensão a seus feitos como médico no município de Senador Sá,mais 
específicamente no distrito de Serrota e seus trabalhos desempenhados em outros municípios da região, 
rememorando também sua passagem pelo poder legislativo como Vereador e o fato de que, atualmente, 
encontra-se como Vice-prefeito do município de Camocim. Logo em seguida, a palavra foi facultada à Vereadora 
Maria Baby Magalhães Prexedes, que no uso da tribuna agradeceu a Deus pela vida e pediu bênçãos para a 
cundução dos trabalhos na casa legislativa no exercício da função de vereadores, para o município, para o país; 
saudou ao Senhor Presidente e, em nome dele, saudou também à Casa, aos nobres colegas vereadores e aos 
munícipes presentes no auditório do Plenário Pitombeiras, em especial a presença da Senhora Rita Eridan Xavier 
enquanto Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal, à Senhora Luciana, enqanto Secretária de Assistência Social, 
Secretária Elaine e profissinais da saúde, assistência social e educação;deu prosseguimento às suas palavras 
rememorando a realização, no município de Senador Sá, o Fórum do Selo UNISEF, aproveitando para parabenizar 
o Senhor Prefeito Municipal José Martins Barros Júnior pelas recentes aquisições municipais, bem como pelos 
avanções recentes nas pilíticas públicas da criança e do adolescente, enaltecendo para isso a Senhora Primeira 
Dama Mikaele Barros, que atua ativamente no papel de articuladora, reiterando que o objetivo central do Fórum 
do Selo UNISEF é a promoção dos diretiros da criança e do adolescente conforme estabelecido pelo Estatuto da 
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Criança e do Adolescente, com a Nobre Vereadora descrevendo a criança e o Adolescente como “O Adulto de 
Amanhã”, enfatizando que o cuidado para com a criança representa também um cuidado para coma família, 
rememorando que o município de Senador Sá está inserido no cuidado à saúde, segurança e educação da criança, 
ressaltando que se tratou de um evento muito esperado pelo município e que beneficiou a muitas pessoas do 
município; com a Nobre Vereadora continuando suas palavras argumentando a respeito do requerimento de sua 
autoria, que requer do Poder Público Executivo Municipal a adoção de medidas no sentido de amparar as femílias 
prejudicadas pelos efeitos danosos da quadra chuvosa no município, ressaltando que o referido requerimento 
provém de pedidos feitos pela população atingida, com a Nobre Vereadora adiantando que já adiantou o diálogo 
sobre a temática com o Prefeito Municipal e que o Chefe do Executivo colocou-se a total disposição da população 
e que já vem adotando medidas com o fim de amparar as famílias atingidas e no reparo dos danos causados, 
com a Nobre Vereadora apontando a falta de iluminação pública nos bairros atingidos como um dos principais 
efeitos danosos provocados pelas recentes chuvas, mas apontando em contrapartida que o município encontra-
se em processo de reconstrução, apontando o bairro Nossa Senhora do Amparo,o bairro mais populoso do 
município, como negligenciado pelas gestões anteriores, apontando como indicadores o crescimento 
desorganizado e a falta de infraestrutura básica urbana; com a Nobre Vereadora continuando suas palavras 
argumentando sobre o requerimento que dispõe sobre a construção da estarada do distrito de Serrota, no 
âmbito do programa “Ceará de Ponta-a-ponta”, argumentando que se trata de um anseio já existente há muitos 
anos, mas apontando que o atual Chefe do Executivo Municipal é sensível a esta causa, ressaltando que o mesmo 
já se encontra, a certo tempo, organizando os preparativos necessários para a construlção de tal estrada, tais 
como a drenagem e limpeza das respectivas estaradas a serem construídas, apontando também a parceria do já 
referido programa, “Ceará de Ponta-a-ponta”, com o Banco Panamericano, com a Nobre Vereadora 
aproveitando para pedir, ao Prefeito Municipal, para que a estrada a ser construída venha também a ser 
asfaltada, afim de melhorar a mobilidade dos munícipes que fazem constantimente o translado entre o distrito 
e a sede do município; em continuidade, a Vereadora fez mensão e argumentação ao requerimento que requer, 
do Poder Público Executivo Municipal, a adoção do programa de atenção humanizada à saúde no Centro 
Municipal de Apoio à Saúde, rememorando o estado de abandono no qual se encontrava a saúde pública 
municipal em gestões anteriores, elogiando por isso a reforma feita pela atual gestão do Centro Municipal de 
Apoio à Saúde, bem como, a aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde e também o recente 
reajuste salarial aprovado pelo Prefeito Municipal para os funcionários da saúde e, para que seja dodo 
continuidade às referidas melhorias na saúde pública, a Nobre Vereadora vem requerer a climatização do Centro 
Municipal de Atenção à Saúde, o funcionamento dos serviços de copa e cozinha 24h por dia, a aquisição de 
equipamentos cirurgicos e equipamentos diagnósticos, mais leitos de enfermaria, bem como, a continuidade do 
programa “Mais Médicos”. Logo após toda formalidade da palavra facultada, o presidente colocou-a em 
votação o Projeto de Lei enviado pelo Poder executivo de Nº 008/2022, para o qual, foi solicitado apresentação 
de parecer à Comissão de Finanças e Orçamento, à relatora Vereadora Maria Baby Magalhães, a qual apresentou 
um parecer narrado na tribuna opinando pela aprovação do mesmo, com o referido Projeto de Lei aprovado por 
unanimidade. Ato continuo, foi solicitado o parecer da Comissão de Legislação, Redação Final e Justiça. O relator 
César Alves de Sousa narrou o referido parecer opinando também pela aprovação, com o referido Projeto de 
Lei aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Senador Sá, expôs para apreciação os Requerimentos de Nº 017/2022, N° 018/2022 e N° 19/2022, 
de autoria da Vereadora Maria Baby Magalhães Praxedes e os Requerimentos de N° 20/2022 e N° 21/2022, de 
autoria da Vereadora Zilma Araújo Cordeiro. O Presidente da aludida casa colocou os Requerimentos em 
votação, com todos tendo sido aprovados por unanimidade.  
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Por fim, o Presidente da Câmara Municipal, Valdinei Costa Araújo, comunicou aos Senhores Vereadores que a 
Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente no dia 01° de abril 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 SenadorSá, aos 18° de 
março de 2022. 
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