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Ata da 5" Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abalara, Estado do Ceará, 1" Período 
Legislativo do ano de 2021, Por Videoconferência. 

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

videoconferência através da plataforma Google Meet teve inicio a 5' 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 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 baixou a portaria n° 0103001/2021 que dispõe 

sobre a suspensão das atividades da câmara municipal como o intuito de evitar disseminação 

da Covid-19, informou também que está casa recebeu um oficio do TCE, referente a prestação 

de contas do Ex-prefeito Francisco Joaquim Sampaio. EXPEDIENTE: Leitura e votação da 
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da sessão anterior, leitura e votação do Projeto de Resolução n° 002/2021 de autoria da bancada 

de oposição, leitura e votação do Projeto de Lei 003/2021 do Executivo, leitura e votação do 

Projeto de Lei 001/2021 de autoria do vereador Dr. Ismael Grangeiro, leitura das respostas dos 

requerimentos, leitura e votação dos requerimentos recebidos. Requerimentos Escritos: Ver. 

Francisco Eliseu Moreira Filho: Requerimento n° 002/2021; Oficio endereçado ao chefe do 

poder executivo e copia para o secretário de obras e secretária de saúde, a saber: Requeiro que 

a administração envie uma equipe da secretaria de obras e secretaria de saúde, para realizar 

uma análise referente a implantação de um ponto de apoio para a equipe de saúde do ESF 5. 

Ver. Manoel Luiz Alves Filho: Requerimento n° 006/2021; Oficio endereçado ao chefe do 

poder executivo e copia para o secretário de obras, a saber: Requeiro do poder executivo que 

seja feito estudo técnico com objetivo de construção de calçamento no sitio campestre. 

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

secretário de obras, a saber: Requeiro do poder executivo que seja feito o conserto das lâmpadas 

do sitio campestre. Ver(a). Maria Helena Sampaio da Silva: Requerimento n° 003/2021; 

Oficio endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: Requeiro do poder executivo que seja 

feito estudo técnico para possível implantação da Equipe de Programa Saúde da Família no 
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Sitio Triangulo. Ver. Francisco Livino Diniz: Requerimento n°008/2021; Oficio endereçado 

ao chefe do poder executivo e copia para o secretário de obras, a saber: Requeiro que seja 

enviada equipe da secretaria de obras para possível recuperação da ladeira que liga o sitio 

campestre ao sitio areias. Requerimento n° 009/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder 

executivo e copia para o secretário de obras, a saber: Requeiro que seja enviada equipe da 

secretaria de obras para possível construção de calçamento no bairro areias, mais precisamente 

da entrada do bairro na CE até as imediações da casa da senhora Neuma Avelino. Requerimento 

n° 010/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo e copia para o secretário de obras, 

a saber: Requeiro que seja enviada equipe da secretaria de obras para possível construção de 

calçamento no Bairro Areias, mais precisamente nas imediações da capela até as residências 

das senhoras Cota e Dona Caiu. Requerimento n° 011/2021; Oficio endereçado ao chefe do 

poder executivo e copia para o secretário de obras, a saber: Requeiro que seja enviada equipe 

da secretaria de obras para possível construção de calçamento no sitio Catingueira. 

Requerimento n° 012/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo e copia para o 

secretário de obras, a saber: Requeiro que seja enviada equipe da secretaria de obras para 

possível construção de calçamento no Bairro Areias, mais precisamente nas imediações da casa 
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de Dona Tosinha à residência do senhor Paulo Ludugerio, Requerimento n° 013/2021; Oficio 

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

que seja enviada equipe da secretaria de obras para possível construção de Quadra Esportiva 

no Bairro Areias e Serra da Mãozinha. Ver. Geraldo Gislasio Sampaio: Requerimento n° 

002/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo e copia para o secretário de obras e 

Secretária de saúde, a saber: Requeiro que seja enviada uma equipe da Secretaria de obras para 

ver a possibilidade de uma possível reforma no posto de saúde do sitio olho d'agua de pedra, 

Requerimento n° 003/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo e copia para o 

secretário de obras, a saber: Requeiro que seja enviada equipe da secretaria de obras para fazer 

estudo e ver a possibilidade de construção de calçamento no trecho que que compreende o 

início do matadouro até o final da curva do terreno do senhor Antônio de Horácio. 

Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: Requerimento n° 0034/2021; 

Requeiro que Vossa Excelência encaminhe oficio a Secretaria Municipal de Saúde para que a 

mesma informe como está a distribuição das vacinas para os sítios, e a questão da não vacinação 

das pessoas dessas comunidades. Requerimento n° 0035/2021; Requeiro que Vossa Excelência 

encaminhe oficio ao Secretário Municipal de Obras para que o mesmo informe como está a 
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situação da estrada do Sitio Livramento. Requerimento n° 0036/2021; Requeiro que Vossa 

Excelência disponibilize a portaria da comissão de Licitação desta casa Legislativa, bem como 

informações em relação ao Gabinete dos Edis. Requerimento n° 0037/2021; Requeiro que 

Vossa Excelência solicite do setor de RH, informações do não pagamento do FGTS dos 

servidores Municipal, bem como o motivo desses servidores não terem tirado férias. 

Requerimento n° 0038/2021; Requeiro que Vossa Excelência faça o consorcio para efetuar a 

compra das vacinas da Covid — 19, baseado na Lei 644/2021 que autoriza estados e Municípios 

a adquirirem as vacinas. Requerimento n° 0039/2021; Requeiro que Vossa Excelência analise 

os Oficios Circulares enviados por esse Edis, em especial o Oficio Circular n° 001/2021 que 

trata da ISENÇÃO DA COBRANÇA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS 

CONTRIBUINTES E A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE ALVARÁ DAS PESSOAS. Ver. 

Manoel Luiz Alves Filho: Requerimento n° 008/2021; Requeiro que Vossa Excelência 

encaminhe oficio ao Secretário Municipal de Obras para que o mesmo faça estudo na Rua São 

Francisco para possível conserto de cratera que está abrindo na referida rua. ORDEM DO 

DIA: Na pauta da ordem do dia constou a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por 

unanimidade, posteriormente foi lido o projeto de resolução n° 002/2021 de autoria da bancada 
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de oposição, que ficou relatado da seguinte forma, quatro votos a favor e cinco contra, projeto 

desaprovado por maioria simples, seguindo os trabalhos foi feita a leitura do projeto de Lei 

003/2021 do Executivo, antes de entrar em votação foi apresentada a emenda 002/2021 que 

altera o Art. 2° do referido projeto, a emenda foi aprovada por unanimidade, logo em seguida 

o projeto de Lei 003/2021 entrou em votação e obteve o seguinte resultado, aprovado por 

unanimidade, prosseguindo os trabalhos foi feita a leitura do projeto de Lei 001/2021 do 

Vereador Dr. Ismael Grangeiro, que ficou relatado da seguinte forma, aprovado 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° 002/2021 de autoria do Vereador Francisco 

Eliseu Moreira Filho, o Vereador informou que foi procurado por alguns moradores daquela 

região e sua principal dificuldade e na questão de locomoção, pois para chegar ao local de 

atendimento tem que passar pelo posto fiscal, o referido foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 006/2021 e 007/2021 de autoria do Vereador Manoel Luiz Alves Filho, requeiro 

que o senhor Prefeito e o secretário façam estudo naquela localidade, pois segundos os 

moradores as estradas estão deterioradas e de difícil acesso, o referido foi aprovado por 
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unanimidade. Requerimento 003/2021 e 004/2021 de autoria da vereadora Maria Helena 

Sampaio da Silva, requeiro que seja feito estudo em cumprimento do mesmo, pois irá facilitar 

a vida das pessoas daquela comunidade, o referido foi aprovado por unanimidade. 

Requerimento 002/2021 e 003/2021 de autoria do Vereador Geraldo Gislasio Sampaio, o 

referido foi aprovado por unanimidade. Requerimento 008/2021, 009/2021, 010/2021, 

011/2021, 012/2021 e 013/2021 de autoria do Vereador Francisco Livino Diniz, o vereador 

iniciou sua fala relatando o requerimento 008/2021, pediu que o senhor prefeito olhe com bons 

olhos a solicitação, no 009/2021 reivindicou que o prefeito faça o estudo e de início a obra no 

período da seca, no 010/2021 pediu em nome da comunidade dos sitio areias que seja feito 

estudo para construção do calçamento, 011/2021 relatou que a maior dificuldade do sitio 

catingueira é no período invernoso, assim pediu encarecidamente ao senhor prefeito que faça 

estudo para construção de calçamento daquela região, 012/2021 reivindicou que seja feita 

estudo com urgência, pois aquela localidade tem muitos idosos, 013/2021 reivindicou que seja 

feito estudo para possível construção de quadra naquela localidade, os referidos forma 

aprovados por unanimidade. PALAVRA FACULTADA: Ver. Geraldo Gislasio Sampaio: 

o vereador se desculpou com os intemautas, pois teve problemas de conexão com a internet, o 
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mesmo pediu que o senhor Prefeito olhasse com bons olhos a reforma do posto de saúde do 

sitio olho d'agua de pedra e que fosse feito estudo para possível construção de calçamento do 

início do matadouro até a curva próxima ao terreno do senhor Antônio de Horácio. Ver 

Francisco Livino Diniz: O vereador informou que protocolou juntamente com a FUNASA e 

com o Deputado Federal Domingos Neto, diretamente pelo programa Brasil Rural, perfurações 

de poços no município de Abaiara, devido as dificuldades existentes no período de estiagem. 

Ver. Ismael Caldas Grangeiro: o vereador informou que teve em contato com os moradores 

da Rua São Francisco, e relatou diretamente para o secretário de obras a situação daquela rua, 

o vereador relatou que o município segue o plano de imunização, que divide as vacinas de 

forma proporcional nas estratégias de saúde das família. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: 

o vereador solicitou que o município faça parte do consorcio para adquirir as vacinas, o mesmo 

encerrou sua fala dizendo que irá continuar trabalhando pela população. Presidente Francisco 

Eliseu Moreira Filho; o presidente parabenizou os colegas e esclareceu que as vacinas foram 

distribuídas para todos os PSF's e esses seguem um plano de vacinação, por fim informou que 

a prefeitura já havia feito a inscrição no consorcio para adquirir as vacinas. Sem oradores e 

Nada mais a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos desta Sessão, do que para 
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constar, eu, Ismael Caldas Grangeiro, como 1° Secretário fiz digitar a presente Ata, que depois 

de achada conforme, vai devidamente assinada. Abaiara(CE), 03 de Março de 2021. 

il. 
01- Francisco Eliseu Moreira Filho:  Fr24/91k4t0 ri'..w Aritra46, /1-4 

02- Manoel Luiz Alves Filho:  if./a-& 

03- Ismael Caldas Grangeiro:  °e jt°'' ,  G .7" ..,_ 

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: 


