
4000 
14 25jv 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

Ata da 6" Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 1° Período 
Legislativo do ano de 2021, Por Videoconferência. 

Aos dez dias do mês de Março do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h1 1 min, por 

videoconferência através da plataforma Google Meet teve início a 6' 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 deu entrada nesta casa dois projetos de Lei de 

iniciativa da mesa diretora. Projeto de Lei 002/2021, que estabelece as igrejas e os templos de 

qualquer culto como atividade essencial em período de calamidade pública no município de 

Abaiara. Projeto de Lei 003/2021 que estabelece as academias como serviço essencial em 
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períodos de calamidade pública no município de Abaiara. EXPEDIENTE: Leitura e votação 

da ata da sessão anterior, leitura e votação do Projeto de Lei 004/2021 do Executivo, leitura 

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

Requerimentos Escritos: Ver. Geraldo Gislasio Sampaio: Requerimento n° 004/2021; 

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

Requeiro que a administração envie urna equipe da secretaria de obras, para realizar um estudo 

para possível construção de um trecho de calçamento que compreende o início da residência 

do senhor Pilão até as imediações da residência do senhor Cinha no sitio olho d'agua de pedra. 

Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: Requerimento n° 039/2021; Oficio endereçado ao chefe 

do poder executivo, a saber: Requeiro que a administração faça estudo para possível construção 

de quadra poliesportiva na comunidade do sitio Tabuleiro. Requerimento n° 040/2021; Oficio 

endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: Requeiro que a administração faça estudo 

para possível construção de quadra poliesportiva no Bairro Alto da Alegria. Requerimento n° 

041/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: Requeiro que a 

administração faça estudo para possível construção de posto de saúde no bairro Alto da Alegria. 

Requerimento n° 042/2021; Requeiro que a administração envie uma equipe da secretaria de 
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obras, para que faça a recuperação das estradas vicinais do sitio Carmo. Ver. Francisco Livino 

Diniz: Requerimento n° 014/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: 

Requeiro que a administração faça estudo para possível construção de praça pública no bairro 

Areias. Requerimento n° 015/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: 

Requeiro que a administração faça estudo para construção de calçamento no bairro Areias nas 

imediações do terreno do senhor Tico de Terezinha até as residências dos senhores Raimundo 

Zuca, seu Chico de Neco e Seu Pio. Requerimento n° 016/2021; 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 esgoto na rua João Tavares de Medeiros, 

como também fazer a limpeza, retirando o mato que toma conta da referida rua. 

Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: Requerimento n° 044/2021; 

Requeiro que Vossa Excelência faça estudo para que possível instalação de pontos estratégicos 

de internet, no sentido de disponibilizar o uso gratuito a população do município de Abaiara. 

Ver. Francisco Livino Diniz: Requerimento n° 017/2021; Requeiro que Vossa Excelência 

encaminhe oficio a Secretária Municipal de Educação para que a mesma faça a distribuição da 

merenda escolar, pois em decorrência do decreto estadual, não está permitido o retorno das 
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aulas presenciais. Ver. Ismael Caldas Grangeiro: Requerimento n° 001/2021; Requeiro que 

Vossa Excelência encaminhe oficio ao Secretário Municipal de Obras, no sentido de verificar 

quais são os problemas que estão acometendo o sistema de abastecimento de água no sitio 

Araújo, mais precisamente na região onde residem o senhor João Gomes e a senhora Ivonete. 

Ver. José Tavares de Lucena: Requerimento n° 003/2021; Requeiro que Vossa Excelência 

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

que liga o bairro Capoeiras ao sitio Areias, para uma possível construção de passagem molhada, 

o serviço em questão ira facilitar a locomoção da população daquela região. Ver. Francisco 

Eliseu Moreira Filho: Requerimento n° 003/2021; Requeiro que Vossa Excelência encaminhe 

oficio ao Secretário Municipal de Obras para que o mesmo envie equipe, para possível 

recuperação da estrada da Serra da Mãozinha, mais especificamente nas comunidades da 

Batinga, Camará e Belém. ORDEM DO DIA: Na pauta da ordem do dia constou a leitura da 

ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade, posteriormente foi feita a leitura do 

projeto de Lei 004/2021 do Executivo, que ficou relatado da seguinte forma, nove votos a favor 

zero contra, aprovado por unanimidade, em seguida foi feita a leitura das respostas dos 

requerimentos enviados por esta casa. Seguindo os trabalhos constou a votação dos referidos 
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requerimentos apresentados a casa, que ficou relatado da seguinte forma: Requerimento n° 

004/2021 de autoria do Vereador Geraldo Gislasio Sampaio, o vereador saudou o Presidente, 

os colegas Vereadores e Vereadora e a todos que estão assistindo pelas redes sociais, o mesmo 

informou que em 2018 já tinha protocolado um requerimento referente a essa área, pois a 

localidade na época invernosa fica intransitável, o vereador encerrou sua fala solicitando ao 

Prefeito e ao Secretário de Obras que olhem com bons olhos o requerimento referente ao 

cemitério, o referido foi aprovado por unanimidade. Requerimento 039/2021, 040/2021, 

041/2021 e 042/2021 de autoria do Vereador Ricardo Leite de Figueiredo, o vereador saudou 

o presidente, os colegas vereadores e vereadora e a todos que assistem pelas redes sociais, o 

mesmo relatou que os requerimentos referentes as quadras poliesportivas, a estrada com destino 

a Brejo Santo e principalmente do posto de saúde do alto da alegria, são muito importantes 

paras as comunidades em questão, o referido foi aprovado por unanimidade. Requerimento 

014/2021, 015/2021 e 016/2021 de autoria do Vereador Francisco Livino Diniz, o vereador 

saudou o presidente, os colegas vereadores e vereadora bem como a todos que acompanham 

pelas redes sociais, o mesmo deu início a sua fala relatando o requerimento 014, que é de suma 

importância para aquele bairro, pois é uma localidade que tem bastante famílias e não possui 
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uma área de lazer. O requerimento 015 e referente ao calçamento daquela localidade que é de 

suma importância para as famílias que ali habitam, pois no período invernoso a passagem é 

razoável, mas no período de seca a estrada em questão tem muita areia. Requerimento 016 e 

referente a esgoto a céu aberto, aquelas bifurcações tem grande necessidade de uma construção 

de esgoto, pois o mesmo está a céu aberto, os referidos forma aprovados por unanimidade. 

PALAVRA FACULTADA: Ver Francisco Livino Diniz: o vereador relatou que na segunda-

feira dia oito, recebeu a ordem de serviço para a construção dos poços artesianos, onde 

participaram por vídeo conferência o Presidente da FUNASA Dr. Geovane, o Superintendente 

Marlos Costa, o Deputado Domingos Neto e os membros do PSD Abaiara, vereador Francisco 

de Tindô, vereador Deda Jó e vereador Bilú. O mesmo informou que vai ser perfurado seis 

poços que irão beneficiar a população e todas as comunidades em geral. Ver. Ismael Caldas 

Grangeiro: o vereador iniciou sua fala fazendo um apelo as comunidades em relação a Covid-

19, pois o cenário que estamos vivenciando não nós traz nenhum pouco de otimismo, mas que 

nos mantenhamos firmes e confiantes que iramos sair dessa crise. O mesmo pediu que a 

população obedeça as normas das autoridades de saúde com a relação ao isolamento social, ao 

distanciamento social, ao uso de máscara e a higienização periódica das mãos, o Brasil hoje 
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ultrapassou as duas mil mortes diárias, sendo a primeira vez desde o início da pandemia que o 

Brasil ultrapassa essa marca. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador fez um apelo ao 

município, para que o mesmo adquira o capacete de elmo, já que o município não possui leito 

de UTI. O mesmo relatou que a preocupação é com o mau uso do dinheiro público, pois a 

dedetização que está ocorrendo no município poderia ser feita pelos agentes de endemias, pois 

o valor daria para ser utilizado em outras necessidades. Presidente Francisco Eliseu Moreira 

Filho; o presidente parabenizou o colega Dr. Ismael Grangeiro pelas palavras, o mesmo 

reforçou que devemos nos proteger e respeitar as orientações da secretaria de saúde. 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), 10 de Março de 2021. 
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