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Ata da 11' Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 1° Período 
Legislativo do ano de 2021, Biênio 2021/2022, Por Videoconferência. 

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

videoconferência através da plataforma Google Meet teve inicio a 11' Sessão Ordinária da 

Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, presentes os Senhores Vereadores: Francisco 

Eliseu Moreira Filho — Presidente, Manoel Luiz Alves Fall., — 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 que foi dada entrada nesta augusta casa o projeto de indicação N°001/2021 

de autoria do vereador Ricardo Leite de Figueiredo 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 do Projeto de Lei 008/2021 do legislativo. 
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Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: Requerimento n° 061/2021; 

Requeiro que Vossa Excelência envie Oficio ao Secretário de obras para que o mesmo envie 

uma equipe da secretaria para efetuar o roço emergencial das estradas do nosso município. 

Requerimento n° 062/2021; Requeiro que Vossa Excelência conceda incentivos fiscais bem 

como a isenção de parte do ISS, para que as empresas se instalem no nosso município. 

Requerimento n° 063/2021; Requeiro que Vossa Excelência faça a doação do dinheiro que está 

sobrando na conta da câmara para que o poder executivo faça a aquisição de cesta básica. 

Requerimento n° 064/2021; Requeiro que Vossas Excelências façam a doação de parte dos 

referidos salários para a aquisição de cestas básica em consonância com todos os vereadores 

desta augusta casa. Requerimento n° 065/2021; Requeiro que Vossa Excelência faça a dispensa 

da assessoria do controle interno, assessoria do RH e a empresa que está fazendo a mídia no 

aplicativo gratuito. Requerimento n° 066/2021, Requeiro que Vossa Excelência envie resposta 

a está augusta casa referente ao requerimento que trata do pagamento dos funcionários bem 

como envie oficio a secretária de saúde para que a mesma responda o requerimento N° 

016/2021 que trata da lista de vacinados contra covid-19 no nosso município. Ver. José 

Tavares de Lucena: Requerimento n° 004/2021; Solicito que a ilustríssima senhora secretária 
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informe como está sendo feito o processo de vacinação contra a covid-19 no nosso município 

em especial no PSF da vila São José, pois segundo relatos de moradores a vacinação está 

ocorrendo na forma de "sorteio". Requerimento n° 005/2021: Requeiro que Vossa Excelência 

envie oficio a secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes para que a mesma envie equipe 

da referida secretaria para efetuar estudos na estrada que liga a Barra de Ferro a Linha do Trem, 

saliento que o pedido reforça outros requerimentos expedidos pela augusta casa em especial o 

da Ex-Vereadora Euzélia. ORDEM DO DIA: Na pauta da ordem do dia constou a leitura da 

ata da sessão anterior o vereador Ricardo Leite solicitou a inclusão da fala do mesmo em relação 

a doação de parte do salário do prefeito e vice-prefeito para aquisição de cesta básica, logo 

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

Projeto de Lei n° 008/2021 — Estabelece a política municipal de proteção dos direitos da 

pessoa com transtorno do Espectro Autista — TEA e ou deficiência intelectual. O vereador 

fez a defesa do seu Projeto de Lei, relatando a importância do referido projeto que dará apoio 

aos servidores públicos para atender os pacientes com transtorno do espectro autista. Antes do 

projeto entrar em votação o Vereador Ismael Caldas Grangeiro propôs uma emenda mas logo 

após retirou a referida. O projeto de Lei n° 008/2021 foi colocado em votação, e obteve o 
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seguinte resultado, nove votos a favor, aprovado por unanimidade. PALAVRA 

FACULTADA: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador agradeceu as repostas dos 

requerimentos enviados pelo mesmo, mas informou que teve denúncias em relação a valores 

inferiores ao correto. O vereador informou também que irá solicitar a convocação da secretária 

de assistência social para que a mesma preste esclarecimentos relacionado a sua pasta, logo 

após o vereador informou que o Deputado Guilherme Landim irá marcar uma audiência pública 

com João Lúcio da Sohidra, onde irão participar os vereadores, Francisco, Bilú, Deda Jó e 

Ricardo Leite, por fim o vereador informou que irá juntamente com os vereadores, Francisco, 

Bilú e Deda Jó criar a casa do cidadão que irá disponibilizar atendimento a população nas mais 

diversas áreas. Ver. Ismael Caldas Grangeiro: o vereador informou que o kit entregue pela 

secretaria de educação é composta dos itens essenciais como ano, macarrão, flocos de milho, 

açúcar dentre outros e agora ficará a cargo de cada coordenador fazer a distribuição. O vereador 

esclareceu que as emendas que o mesmo iria propor era com o intuito de fortalecer o projeto. 

Ver. Francisco Livino Diniz: o vereador agradeceu todos os vereadores e informou que 

qualquer projeto protocolado pelo mesmo será para todos os vereadores analisarem e dar suas 

opiniões, logo após agradeceu a secretaria de educação pela distribuição dos kits da merenda 
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escolar. O vereador frisou a importância do projeto da casa cidadã que irá beneficiar toda a 

população em geral. Posteriormente o vereador informou que irá sempre está ao lado do povo 

buscando o melhor para o município e irão tentar trazer empresas para o município bem como 

solicitar espaços para a instalação das mesmas. Por fim agradeceu novamente aos vereadores e 

a população em geral. 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), 14 de Abril de 2021. 
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