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CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

Ata da 4' Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 1" Período 
Legislativo do ano de 2021, Por Videoconferência. 

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h11 mm , por 

videoconferência através da plataforma Google Meet teve inicio a 4' 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 — 20 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 vereadores. Em seguida, ordenou a chamada nominal dos Vereadores e 

havendo número legal, declarou aberta a sessão. Antes de anunciar o expediente do dia o 

presidente informou aos nobres colegas que a prestação de contas referente ao mês de Janeiro 

já se encontra nesta casa, informou também que foi dada entrada nesta casa o Projeto de Lei n° 

003/2021 do Executivo e o Projeto de Resolução n° 002/2021, em seguida o Presidente 

parabenizou os colegas Vereadores Ismael Caldas Grangeiro e Manoel Luiz Alves Filho pela 
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passagem dos seus aniversários. EXPEDIENTE: Leitura e votação da ata da sessão anterior, 

leitura das respostas dos requerimentos, leitura e votação dos requerimentos recebidos. 

Requerimentos Escritos: Ver. Francisco Livino Diniz: Requerimento n° 006/2021; Oficio 

endereçado ao chefe do poder executivo e copia para o secretário de obras, a saber: Solicitando 

que seja tomada as devidas providencias em relação ao sistema de iluminação pública, ou seja, 

um levantamento a fim de detectar quais ruas e avenidas estão com lâmpadas queimadas. 

Requerimento n° 007/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo e copia para o 

secretário de obras, a saber: Solicitando que sejam tomadas as devidas providências, com 

relação a aquisição de novas lixeiras para o município, pois as que tem já estão bastante 

danificadas. Ver. Geraldo Gislasio Sampaio: Requerimento n° 001/2021; Oficio endereçado 

ao chefe do poder executivo e copia para o secretário de obras, a saber: Solicitando um estudo 

em caráter de urgência, para ver a possibilidade de ampliação, ou aquisição de um novo espaço 

(terreno) para que seja construído um novo cemitério. Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo 

Leite de Figueiredo: Requerimento n° 027/2021; Solicito de Vossa Excelência que tome 

providencias em relação a instalação de pontos de higienização nos locais de maior circulação, 

Requerimento n° 028/2021; Solicito que a Secretaria de obras faça instalação de placas de 
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identificação das ruas, Requerimento n° 0029/2021; Solicito que a Secretaria de Obras forneça 

informações referentes a falta de pagamento do funcionário responsável pelo abastecimento de 

agua dos sítios olho d'agua de baixo e Carmo, Requerimento n° 0030/2021; Solicito que Vossa 

excelência forneça informações em relação a não utilização do Matadouro público 

Requerimento n° 0031/2021; Solicito que vossa excelência contrate um Médico Veterinário 

para a secretaria de agricultura, Requerimento n° 0032/2021: Solicito que Vossa Excelência 

determine que a secretaria de obras faça construção de pontos de moto táxi, mais 

especificamente no centro da cidade e outro na vila café da linha, Requerimento n° 0033/2021; 

Solicito de Vossa Excelência que determine que a secretaria de obras faça estudos para a 

construção de cemitérios nas seguintes comunidades, Serra da Mãozinha, Vila São José, Sitio 

Olho D'agua de Pedra e Sitio Baixa Dantas. ORDEM DO DIA: Na pauta da ordem do dia 

constou a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade, em seguida foi 

feita a leitura das respostas dos requerimentos enviados por esta casa. Posteriormente constou 

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

forma: Requerimento n° 001/2021 de autoria do Vereador Geraldo Gislasio Sampaio, o 

vereador informou que a população o procurou com reclamações em relação ao cemitério, que 
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está praticamente lotado, sendo assim solicitou ao poder Executivo a aquisição de um novo 

terreno para a construção de um novo cemitério, o referido foi aprovado por unanimidade, 

Requerimento n° 006/2021, n° 007/2021 de autoria do Vereador Francisco Livino Diniz, o 

vereador iniciou sua fala defendendo o requerimento 006/2021, que se trata da iluminação 

pública, o mesmo requisitou ao poder executivo que tome as devidas precauções em relação as 

lâmpadas queimadas, dando continuidade informou que praticamente 90% das lixeiras do 

Município estão danificadas causando problemas na hora da coleta, o mesmo requereu que o 

poder executivo adquirisse novas lixeiras, referido foi aprovado por unanimidade. PALAVRA 

FACULTADA: Ver Francisco Livino Diniz: O vereador saudou os colegas e informou que 

na quarta-feira oficializou com o Prefeito e a Secretária de Saúde uma Emenda Parlamentar 

que foi adquirida desde agosto do ano anterior, a emenda é de urna aquisição de uma 

ambulância no valor de R$ 70.000,00, informou também que conseguiu com o Deputado 

Estadual Guilherme Landim e o Deputado Federal Domingos Neto urna emenda de R$ 

100.000,00 para o combate ao covid. Dando continuidade à sua fala o vereador deu informações 

sobre o matadouro, que a SEMACE havia impugnado por problemas na obra. Ver. Ricardo 

Leite de Figueiredo: O vereador iniciou sua fala cobrando agilidade da secretaria de saúde 
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para que a ambulância seja adquirida de forma mais rápida possível, o vereador deu 

continuidade solicitando um carro refrigerado caso o matadouro seja inaugurado. Ver. José 

Tavares de Lucena: O vereador parabenizou os colegas pelos requerimentos, o mesmo 

agradeceu ao senhor Prefeito e ao Secretário de Obras pelas respostas dos requerimentos, mais 

especificamente ao que estava relacionado a coleta de lixo, que foi resolvido. Presidente 

Francisco Eliseu Moreira Filho; O presidente reforçou o pedido em relação ao isolamento 

social, pois diante do aumento dos casos, as UTI's estão ficando lotadas e é importante que 

evitemos aglomeração para contermos a proliferação do vírus.. 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), 24 de Fevereiro de 2021. 
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