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CÂMARA MUNICIPAL DE ABALARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

Ata da 104 Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 1" Período 
Legislativo do ano de 2021, Biênio 2021/2022, Por Videoconferência. 

Aos sete dias do mês de Abril do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h12min, por videoconferência 

através da plataforma Google Meet teve início a 10' Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Abaiara, Estado do Ceará, presentes os Senhores Vereadores: Francisco Eliseu Moreira Filho - 

oN 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 registrou a presença do Ilustríssimo senhor Ex-Prefeito Municipal de 

Abaiara Senhor Francisco Joaquim Sampaio, posteriormente o excelentíssimo senhor Presidente 

informou que foi dada entrada nesta augusta casa o projeto de Lei N° 008/2021 de autoria do vereador 

Francisco Livino Diniz e que o mesmo será encaminhado para as devidas comissões. EXPEDIENTE:

Leitura e votação da ata da sessão anterior, leitura das respostas dos requerimentos, leitura e votação 
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do Projeto de Decreto Legislativo 001/2021. Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo Leite de 

Figueiredo: Requerimento n° 056/2021; Requeiro que Vossa Excelência envie moção de aplausos ao 

portal de notícias Abaiara Notícias, pelo dia do jornalista. Requerimento n° 057/2021; Requeiro que 

Vossa Excelência envie Oficio ao Secretário de Obras, infraestrutura e transportes, para que o mesmo 

envie uma equipe da Secretaria de Obras juntamente com as maquinas para recuperar as estradas que 

ligam os sítios Carmo e Lagoa do Mato, bem como a estrada que liga o sitio Tabuleiro ao Sitio Olho 

d'agua de Pedra. Requerimento n° 058/2021; Requeiro que a Ilustríssima Senhora Maria Tavares de 

Medeiros Maia, Secretária do Trabalho e Assistência Social, compareça a esta egrégia casa na 11' 

sessão ordinária da Câmara Municipal de Abaiara que ocorrerá no dia 14/04/2021 às 19:00 horas. 

Requerimento n° 059/2021; Requeiro que Vossa Excelência envie Oficio ao DERT (Departamento de 

Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Ceará), para que o mesmo faça estudo para possível 

implantação de Guard Rail (Mureta de Proteção) no açude do Senhor Apolônio. Requerimento n° 

060/2021; Requeiro que Vossa Excelência preste esclarecimentos em relação ao não pagamento do 

FGTS dos Servidores, o assunto em questão já foi requerido no Requerimento Verbal n° 037/2021. 

Ver. Maria Helena Sampaio da Silva: Requerimento 005/2021: Requeiro que Vossa Excelência 

envie oficio ao órgão responsável para que o mesmo efetue o Roço da CE 393 que liga o Município 
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de Abaiara ao distrito do Café da linha. Ver. Francisco Livino Diniz: Requerimento n° 020/2021; 

Requeiro que Vossa Excelência envie Oficio ao Secretário de Obras, infraestrutura e transportes, para 

que o mesmo envie uma equipe da Secretaria de Obras juntamente com as maquinas para retirada de 

banco de areia na estrada da comunidade Baixa Dantas, mais especificamente nas proximidades da 

residência do senhor Valdir até a Residência do senhor Cicero da Saúde. Ver. Francisco Eliseu 

Moreira Filho: Requerimento 004/2021 . Requeiro que Vossa Excelência envie oficio para o 

Secretário de Obras, Infraestrutura e Transportes para que o mesmo envie uma equipe da secretaria de 

obras para que a mesma efetue o Roço das estradas vicinais do nosso município, em especial as estradas 

que dão acesso as comunidades Batinga e Belém localizadas na Serra do Mãozinha. ORDEM DO 

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

unanimidade, logo após constou a leitura das repostas dos requerimentos, posteriormente foi feita a 

leitura do Projeto de Decreto Legislativo 001/2021 — Dispõe sobre o processo de contas de governo — 

processo eletrônico N.12567/2018-9 (Exercício financeiro de 2014) do rminicípio de Abaiara, Ceará, 

de responsabilidade do Sr. Francisco Joaquim Sampaio. O senhor Ex-Prefeito Francisco Joaquim 

Sampaio saudou o Presidente dessa egrégia casa, como também os demais edis, o mesmo manifestou 

sua alegria em relação ao parecer favorável do TCE relacionado as suas contas de governo e pediu a 
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cada um dos vereadores em especial aos que foram vereadores na época do seu mandato que 

analisassem e aprovassem o parecer, por fim agradeceu a todos independentemente do resultado da 

votação O projeto de Decreto Legislativo n° 001/2021 foi colocado em votação, e obteve o seguinte 

resultado, nove votos a favor, aprovado por unanimidade, o Senhor Ex-Prefeito agradeceu a todos os 

vereadores pela aprovação do Decreto Legislativo, após pediu ao Presidente para retirar-se da sessão. 

PALAVRA FACULTADA: Ver. Francisco Livino Diniz: o Vereador saudou o Presidente, os 

colegas vereadores e a todos que acompanham pelas redes sociais. O mesmo informou que protocolou 

nesta augusta casa um projeto de Lei que está relacionado ao autismo. O vereador fez a leitura da 

justificativa do projeto em questão, que explana o transtorno do complexo autista (TEA) e que esse 

transtorno não possui cura e suas causas ainda são incertas, porém ele pode ser trabalhado, reabilitado, 

modificado e tratado para que, assim, o paciente possa se adequar ao convívio social e as atividades 

acadêmicas, assim com a intenção de melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento das pessoas 

com espectro autista, após a leitura o vereador explanou a importância do projeto que será 

encaminhado á comissão competente. O vereador agradeceu a secretária de educação pela respostas 

ao requerimento e informou que quando notifica as secretarias por meio de requerimento no uso das 

suas atribuições de vereador é porque existem as necessidades e que os mesmos trabalham em 
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conjunto, o vereador falou das dificuldades que estamos enfrentando diante da pandemia e pediu que 

a distribuição dos Kits seja feita o quanto antes. Seguindo com sua fala: o vereador agradeceu a resposta 

dos requerimentos enviados a secretaria de saúde mesmo com atraso, o vereador informou que tem 

conhecimento que no portal da transparência existe todo o tramite, mas que no portal não está de forma 

detalhada, informou também que esteve na câmara juntamente com o Presidente e as pastas 

relacionadas as prestações de contas da secretaria de saúde não se encontravam na casa, o mesmo 

esclareceu que quando submete alguma cobrança ou algum pedido é trabalho dos mesmos, após o 

vereador cobrou da secretária a aquisição da ambulância adquirida pelo deputado Guilherme Landim, 

agradeceu o trabalho que a secretária vem desempenhando no município juntamente com todos os 

profissionais da saúde, por fim o vereador se solidarizou com a família do senhor Cícero Nunes e a 

todos os filhos e filhas, suas condolências.  Presidente Francisco Eliseu Moreira Filho: O presidente 

informou que teve acesso ao referido projeto que é de suma importância para o município, o mesmo 

comunicou ao vereador Francisco Livino que a prestação de contas já se contra na câmara, caso o 

senhor vereador ou os demais queiram analisar. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador no uso 

de sua fala indagou o Presidente em relação ao uso da palavra pelos cidadãos e explanou as funções 

da câmara municipal no que tange a participação popular, em seguida o vereador informou a população 
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elo 

que a ação social recebeu R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil) do covid, o mesmo pediu 

ações da Secretaria de Ação Social pois segundo o mesmo a referida secretaria não fez ações de apoio 

a população, por fim o vereador pediu ao senhor presidente que o mesmo informa-se o saldo da conta 

bancaria da câmara, bem como solicitou que o Sr. Prefeito e Vice-Prefeito participassem da doação de 

cestas básicas. Ver. José Tavares e Lucena: O vereador saudou os colegas vereadores e a todos que 

acompanham pelas redes sócias, o mesmo se solidarizou com a família do senhor Cicero Nunes da 

serra e a família do senhor Joaquim noia do sitio olho d' agua de pedra, o vereador disse que é a favor 

de qualquer um participar das sessões, independentemente de estar inscrito ou não e se disponibilizou 

a fazer um requerimento para transformar em lei para que a população tenha cesso as reuniões em 

qualquer hora e dia, o vereador relatou que deveria estar registrado em ata a fala do mesmo em relação 

a doação de todo o dinheiro proveniente da câmara, posteriormente o vereador reafirmou que é a favor 

da doação de todo o dinheiro proveniente a câmara que após pagar agua. luz, telefone e INSS sobraria 

em torno de oitenta mil reais que daria para ajudar muita gente. Ver. Francisco Livino Diniz: o 

vereador informou que desde que iniciou a pandemia no ano passado, o mesmo já tinha feito o trabalho 

de doação de cesta básica e que prefere não divulgar nas redes sócias e que se todos concordarem 

também faz a doação de todo o salário. Ver. Geraldo Gislasio Sampaio: o vereador saudou os colegas 

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 d 

09 — José Tavares de Lucena: 



CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

vereadores e a todos que acompanham pelas redes sócias, o vereador informou que se a doação das 

cestas básicas forem feitas de forma conjunta com todos os vereadores e os servidores da câmara que 

o mesmo está de acordo e a distribuição terá que ser feita de forma transparente, por fim o vereador 

prestou condolências ao senhor Cicero Nunes da serra e ao avó de dezoito do olho d'agua. Presidente 

Francisco Eliseu Moreira Filho: o presidente informou ao vereador Bill:1 que não existe disputa em 

relação as ajudas e que todos ajudam todos os dias e sabem das suas obrigações, o mesmo informou 

que se todos concordarem também fará a doação de todo o salário, dando continuidade o presidente 

esclareceu algumas indagações do vereador Ricardo Leite informando que a câmara está a disposição 

de todos que por ventura queiram utilizar da mesma é que até o presente momento apenas o ex-prefeito 

chico Sampaio tinha solicitado a participação, o presidente também esclareceu em relação ao controle 

interno que está seguindo todos os tramites legais, por fim o senhor Presidente informou ao vereador 

Ricardo Leite que as pastas com a prestação de contas está na câmara para consulta de todos. Ver. 

Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador indagou o presidente em relação a uma conversa pelas redes 

sócias, que segundo o vereador o senhor presidente não permitiu a participação, por fim solicitou a 

todos os nobres colegas vereadores que declaram imposto de renda, que façam uma doação para a 

SOAFAB.  Ver(a): Maria Helena Sampaio da Silva: a vereadora no uso de sua fala informou que fez 
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uma doação de quinze cestas básicas a SOAFAB. Presidente Francisco Eliseu Moreira Filho: o 

presidente reiterou que nenhum cidadão no período de expediente de 08:00 as 14:00 procurou a 

câmara. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador reiterou que o presidente não deu as 

informações necessárias e que irá postar as conversas dos mesmos. Ver. Geraldo Gislasio Sampaio: 

o vereador esclareceu que ajudou da forma que faz todos os anos e que nunca alegou a ajuda. 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, corno 10 Secretário fiz digitar a presente Ata, que depois de 

achada conforme, vai devidamente assinada. Abaiara(CE), 07 de Abril de 2021. 
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