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CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

Ata da 1" Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 1" Período 
Legislativo do ano de 2021, Por Videoconferência. 

Aos Cinco dias do mês de Fevereiro do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h15min, por 

videoconferência teve início a 1° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado 

do Ceará, presentes os Senhores Vereadores: Francisco Eliseu Moreira Filho — Presidente, 

Manoel Luiz Alves Filho — Vice-Presidente, Ismael Caldas Grangeiro — 1° Secretário, 

Arnaldo Tavares Grangeiro —2° Secretário, Geraldo Gislásio Sampaio, Francisco Livino 

Diniz, Ricardo Leite de Figueiredo, José Tavares de Lucena e Maria Helena Sampaio da 

Silva. Ao iniciar os trabalhos, o Senhor Presidente saudou os colegas de plenário. Em seguida, 

ordenou a chamada nominal dos Vereadores e havendo número legal, declarou aberta a sessão, 

Antes de anunciar o expediente do dia o Senhor Presidente Informou aos nobres colegas que 

testou positivo para COVID — 19, deixando claro que as medidas necessárias foram tomadas 

para que não houvesse a contaminação dos demais servidores desta casa, informou também 

que está em tramitação nessa casa o Projeto de Resolução 01/2021 de autoria do Sr. Vereador 

Ricardo Leite e os Projetos de Lei n° 01/2021 e 02/2021 de autoria do Poder Executivo. 

01- Francisco Eliseu Moreira Filho: 

02- Manoel Luiz Alves Filho: 

03- Ismael Caldas Grangeiro: 

04- Arnaldo Tavares Grangeiro:  

05- Ricardo Leite de Figueiredo: 

06- Francisco Livino Diniz: 

07- Geraldo Gislasio Sampaio: 

08- Maria Helena Sampaio da Silva: 

09 — José Tavares de Lucena: 
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EXPEDIENTE: Leitura da ata da sessão anterior, Eleição do Presidente e Secretário da 

comissão de Obras e Serviços, Apresentação e analise dos requerimentos recebidos. 

Requerimentos Escritos: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: Requerimentos n° 001/2021, 

n° 002/2021, n° 003/2021, n° 005/2021, n° 006/2021; Ofício endereçado ao chefe do poder 

executivo, a saber: Solicitando que seja providenciada a recuperação das estradas vicinais dos 

Sítios Tabocas, Livramento, Mudubim, Escondido e Olho d'agua de Pedra, Requerimentos n° 

007/2021, n° 008/2021, n° 009/2021, n° 0010/2021; Ofício endereçado ao chefe do poder 

executivo, a saber: Solicitando que seja providenciado o conserto do sistema de abastecimento 

de água dos sítios Urubu, Carmo, Olho d'água de Baixo e Olho d'água Cumprido, 

Requerimentos n° 004/2021; Ofício endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: 

Solicitando que seja providenciada a recuperação do ginásio poliesportivo do Sitio Olho 

d'água de Pedra. Ver. José Tavares de Lucena: Requerimento n° 001/2021; Oficios 

endereçados ao chefe do poder executivo e ao Secretário de obras, a saber: Solicitando Inclusão 

na rota da coleta seletiva de lixo os Sítios Araújo e Gangorra, Ver. Francisco Livino Diniz: 

Requerimento n° 003/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: 

Solicitando algumas informações, pertinentes a atual composição do quadro de servidores 

01- Francisco Eliseu Moreira Filho: 

02- Manoel Luiz Alves Filho: 

03- Ismael Caldas Grangeiro: 

04- Arnaldo Tavares Grangeiro: 

05- Ricardo Leite de Figueiredo: 

06- Francisco Livino Diniz: 

07- Geraldo Gislasio Sampaio: 

08- Maria Helena Sampaio da 

09 — José Tavares de Lucena: 
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públicos do Município de Abaiara, Ver(a). Maria Helena Sampaio da Silva: Requerimento 

n° 001/2021; Ofício endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: Solicitando envio de 

oficio ao DER ( Departamento de Edificações e Rodovias) para construção de Redutor de 

Velocidade na CE - 393 . ORDEM DO DIA: Na pauta da ordem do dia constou a eleição do 

presidente e secretário da comissão de Obras e serviços, onde o Presidente solicitou que os 

membros da respectiva comissão elegessem seus membros, que ficou composta da seguinte 

forma: Comissão de Obras e Serviços: Presidente: Francisco Livino Diniz, Secretário: Ricardo 

Leite de Figueiredo, que reuniram-se as quartas-feiras 15:00 horas. Posteriormente constou a 

votação dos referidos requerimentos apresentados a casa, que ficou relatado da seguinte forma: 

Requerimento n° 001/2021, n°002/2021, n°003/2021, n°004/2021, n°005/2021, n°006/2021, 

n° 007/2021, n° 008/2021, n° 009/2021, n° 0010/2021, de autoria do Ver. Ricardo Leite de 

Figueiredo, o vereador iniciou sua fala relatando que quando se inicia o período chuvoso 

as estradas que o mesmo referiu-se nos requerimentos fica intransitável, pediu que o 

Prefeito e o Secretário de obras visse com bons "olhos" e fosse feito com máxima urgência, 

em seguida informou que leu alguns relatos pelas redes sócias em relação a falta d'água 

no sitio Brejinho, e a uma pista de Cooper que ligue a Sede a vila São José, pois muitas 

01- Francisco Eliseu Moreira Filho: 

02- Manoel Luiz Alves Filho: 

03- Ismael Caldas Grangeiro: 

04- Arnaldo Tavares Grangeiro: 

05- Ricardo Leite de Figueiredo; 

06- Francisco Livino Diniz: 

07- Geraldo Gislasio Sampaios.  

08- Maria Helena Sampaio arSilva: 

09 — José Tavares de Lucena: 
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pessoas praticam exercícios nesse trajeto, o referido foi aprovado por unanimidade, 

Requerimento n° 001/2021 de autoria do Ver. José Tavares de Lucena, o Vereador informou 

que nos sítios referidos nos requerimentos, a população precisa queimar o lixo na beira 

da estrada, jogar nos cercados ou recolher e deixar na vila São José, em seguida pediu a 

colaboração do senhor Prefeito e Secretário que olhe com bons "olhos" esse 

requerimento, o referido foi aprovado por unanimidade, Requerimento n° 003/2021 de autoria 

do Ver. Francisco Livino Diniz, o Vereador informou que só iria se manifestar após 

votação do referido, o referido foi aprovado por unanimidade, Requerimento n° 001/2021 de 

autoria da Ver (a). Maria Helena Sampaio da Silva, o referido foi aprovado por unanimidade. 

PALAVRA FACULTADA: Ver. Ricardo Leite, o vereador informou que moradores do 

sitio Araújo estão cobrando a recuperação da estrada que fica próxima a Ferrovia, pois 

é uma estrada de grande importância que tem o trafego de muitas pessoas, em seguida 

informou que tem dois Ofícios, o primeiro a saber como está o andamento da obras da 

água da Serra, se está trabalhando, se está parada e se tem previsão de quando ficará 

pronta para beneficiar a população que ali residem, o segundo Oficio e em relação a 

inauguração do mercado público, para que o mesmo seja entregue a população 

01- Francisco Eliseu Moreira Filho: 

02- Manoel Luiz Alves Filho: 

03- Ismael Caldas Grangeiro: 

04- Arnaldo Tavares Grangeiro: 

05- Ricardo Leite de Figueiredo: 

06- Francisco Livino Diniz: 
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Abaiarense para fazer seu uso, encerrou a fala agradecendo a todos. Ver. Francisco 

Livino Diniz, o Vereador agradeceu a aos colegas e desejou melhoras ao Presidente que 

testou positivo para Covid-19, informou que para se prevenir em tempo de pandemia 

estão fazendo a sessão por videoconferência, relatou aos colegas e a população de Abaiara 

que irão iniciar os trabalhos ao Município de Abalara, em seguida parabenizou os 

vereadores Ricardo Leite, "Bilú" e "Dedá Ni" pelos requerimentos e aos demais colegas 

vereadores, por fim informou que esta casa está aberta ao povo e irão trabalhar para toda 

população de Abalara, o que estiver certo vão aplaudir e o que estiver errado vão cobrar, 

pois a população escolheu os mesmos como representantes do povo, Ver. Francisco Eliseu, 

Relatou que estão circulando inverdades em relação a casa legislativa, informou que a 

mesma está sempre aberta a população, pois ela e da população. Sem oradores e Nada mais 

a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos desta Sessão, do que para constar, eu, 

Ismael Caldas Grangeiro, como 10 Secretário fiz digitar a presente Ata, que depois de achada 

conforme, vai devidamente assinada. Abaiara(CE), 05 de Fevereiro de 2021. 

01- Francisco Eliseu Moreira Filho: 

02- Manoel Luiz Alves Filho: 

03- Ismael Caldas Grangeiro: 

04- Arnaldo Tavares Grangeiro: 

05- Ricardo Leite de Figueiredo-

06- Francisco Livino Diniz: 

07- Geraldo Gislasio Sampaio: .-
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