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CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA
ATA DA SESSÃO
CNP.I: 12.478.988/0001-88

Ata da 7' Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 10 Período
Legislativo do ano de 2021, Biênio 2021/2022, Por Videoconferência.
Aos dezessete 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 7' 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 um projeto de lei de
iniciativa do executivo ri° 005/2021 e outro de iniciativa da vereadora Maria Helena Sampaio
da Silva n° 004/2021 que será encaminhado para as devidas comissões. EXPEDIENTE:
Leitura e votação da ata da sessão anterior, leitura e votação do Projeto de Lei 006/2021 do
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Executivo, leitura das respostas dos requerimentos, leitura e votação dos requerimentos
recebidos.

Requerimentos Escritos: Ver. Geraldo Gislasio Sampaio: Requerimento n°

005/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo e cópia para o secretário de obras, a
saber: Requeiro que a administração envie uma equipe da secretaria de obras, com as maquinas
para que façam a recuperação das estradas que encontram-se bastante avariadas devido às fortes
chuvas que caíram em nosso município nos últimos dias. Ver. Francisco Livino Diniz:
Requerimento n°018/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: Requeiro
de vossa excelência que seja feita abertura de uma estrada ou desvio na estrada que liga o bairro
capoeiras a entrada do Pinga que desce pelas casas populares, em virtude do problema existente
na ponte da barragem que se encontra bastante avariada. Solicito também a presença do senhor
engenheiro civil do município para que possa avaliar a real situação da ponte. 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 das respostas dos requerimentos enviados por
esta casa, em seguida foi feita a leitura do projeto de Lei 006/2021 do Executivo — Cria no
âmbito municipal a política municipal de proteção e defesa civil — PMPDEC, e altera a lei n°
313/2005 que criou a coordenadoria municipal de proteção e defesa civil (COMDEC) do
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município de Abaiara-Ce e dá outras providências, O vereador Francisco Livino Diniz
Apresentou a Emenda supressiva ao projeto de lei n° 006/2021 que possui a seguinte redação,
suprimir o Art. 13 do Projeto de Lei 006/2021, a emenda foi colocada em votação e obteve
o seguinte resultado, nove votos a favor e zero contra, aprovado por unanimidade, em seguida
o projeto 006/2021 foi colocado em votação, e obteve o seguinte resultado, nove votos a favor
zero contra, aprovado por unanimidade, Seguindo os trabalhos constou a votação dos referidos
requerimentos apresentados a casa, que ficou relatado da seguinte forma: Requerimento n`
005/2021 de autoria do Vereador Geraldo Gislasio Sampaio, o vereador relatou que as chuvas
destruíram as vias de acesso, e pediu que o prefeito olha-se com bons olhos , pois as pessoas
das comunidades estão ilhadas, o referido foi aprovado por unanimidade. Requerimento
018/2021 de autoria do Vereador Francisco Livino Diniz, o vereador iniciou sua fala saudando
o senhor Presidente, os colegas vereadores e a todos que acompanham pelas redes sociais. O
mesmo informou que o excesso de chuvas causou danos nas estradas vicinais, principalmente
nas comunidades. O vereador informou que fez esse requerimento em caráter de urgência para
que as comunidades do bairro capoeiras e serra da mãozinha não fiquem sem acesso, o vereador
relatou que em 2018 já tinha comunicado ao prefeito sobre a situação da referida ponte. O
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vereador se solidarizou com as comunidades e disse que não foi culpa da gestão, nem dos
vereadores que o acontecimento foi um fenômeno da natureza, por fim o mesmo pediu a união
dos colegas, o referido foi aprovado por unanimidade. PALAVRA FACULTADA Ver.
Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador deu iniciou a sua fala requerendo a presença do
senhor Emerson Patrick Alves Martins — Engenheiro Civil e o senhor José Alan Gonçalves
Leite — Secretário de obras, infraestrutura e transportes, na próxima sessão desta casa, o
vereador relatou sua indignação em relação a não resposta dos requerimentos enviados por esta
casa legislativa, o mesmo fez uni apelo ao poder executivo para que possa responder os
requerimentos enviados por esta casa. Eng. Civ. Emerson Patrick Alves Martins: o
engenheiro iniciou sua fala relatando os vários danos que as fortes chuvas ocasionaram nas
estradas dos nosso município. O mesmo informou que a ponte do bairro capoeiras pode entrar
em colapso a qualquer momento, o engenheiro informou que algumas medidas tem que ser
tomadas de maneira definitiva e preferiu aguarda os técnicos da defesa civil para apresentarem
todos os danos de todos os eventos que ocorreram no município, o engenheiro informou que os
valores são exorbitantes para efetuar as obras de forma imediata. Ver. Ricardo Leite de
Figueiredo: o vereador solicitou ao engenheiro que ao fazer os projetos do município não seja
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feita passagem tubulares, pois os tubos são muito pequenos e entopem com facilidade, nesse
caso seria melhor pontes. Eng. Civ. Emerson Patrick Alves Martins: o engenheiro deu
explicações em relação as pontes e as passagens molhadas do município, o mesmo também
prestou esclarecimentos em relação aos valores estimados das obras públicas. Presidente
Francisco Eliseu Moreira Filho; o presidente agradeceu a presença do Tenente Catanho da
Defesa civil, agradeceu também a presença do engenheiro do município Emerson Patrick. 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 1° Secretário fiz digitar a presente Ata,
que depois de achada conforme, vai devidamente assinada. Abaiara(CE), 17 de Março de 2021.
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