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CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

Ata da 12 Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 1" Período 
Legislativo do ano de 2021, Biênio 2021/2022, Por Videoconferência. 

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

videoconferência através da plataforma Google Meet teve início a 12a 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 citou o Art. 86 do regimento interno desta casa, logo após registrou a presença das 

servidoras públicas do município de Abaiara as enfermeiras Ângela Renata Rodrigues Martins 

Santana e Karízia Leite Sampaio, posteriormente o Presidente informou que foi dado entrada 

nesta casa no dia 22/04/2021 o projeto de indicação 002/2021, que dispõe sobre o reajuste 
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salarial para cargos existentes no quadro de pessoal deste município, que recebem acima de um 

salário-mínimo, no dia 22/04/2021 deu entrada o projeto de indicação 004/2021, que dispõe 

sobre o reajuste salarial dos servidores da saúde, concursados nas categorias de médicos e 

Enfermeiros, sobre o pagamento da insalubridade para técnicos de enfermagem e saúde bucal, 

o Presidente informou que os mesmos serão enviados para as devidas comissões. 

EXPEDIENTE: Leitura e votação da ata da sessão anterior, leitura e votação dos 

requerimentos recebidos, participação de servidores públicos. Requerimentos Escritos: Ver. 

Francisco Livino Diniz: Requerimento n° 021/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder 

executivo, a saber: Requeiro que a administração envie uma equipe da secretaria de obras, para 

realizar a recuperação de fossa no posto de saúde do sitio Oitis. Ver. Ismael Caldas 

Grangeiro: Requerimento n° 002/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo, a 

saber: Requeiro que a administração envie uma equipe da secretaria de obras, para realizar o 

recolhimento do lixo acumulado no Distrito de São José, especificamente os resíduos deixados 

na entrada dos lajeiros. Requerimento n° 003/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder 

executivo, a saber: Requeiro que a administração envie uma equipe da secretaria de obras, para 

realizar o roço do mato acumulado às margens das vias públicas e ruas no Distrito São José. 
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Requerimento N° 004/2021; Oficio endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: Requeiro 

que a administração envie uma equipe da secretaria de obras, para realizar a correção da 

iluminação dos postes que estão às margens da via que liga Abaiara à vila São José. 

Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: Requerimento n° 67/2021: 

Solicito que o Ilustríssimo senhor secretário envie uma equipe da secretaria de Obras, 

Infraestrutura e Transportes para que efetue o estudo para possível construção de Lombadas 

nas principais ruas de nossa cidade mais precisamente na entrada da praça, em frente ao 

mercantil de seu chico, em frente a farmácia de Vinicius, como também em frente ao centro 

comunitário. Requerimento n° 68/2021: Requeiro que Vossas Excelências envie Moção de 

aplausos ao a loja maçônica defensores da ordem n° 93 do município de Mauriti como também 

a loja maçônica Essênios da Paz n° 157 do município de Abaiara. Requerimento n° 69/2021: 

Requeiro que vossa excelência convoque a Secretária de Saúde - Elenita Rayane Gonçalves 

Tavares, para que a mesma preste esclarecimentos em relação a falta de EPI's e como está 

sendo o processo de vacinação contra a covid-19. Requerimento n° 70/2021: Requeiro que 

vossa excelência convoque a Secretária do Trabalho e Assistência Social — Maria Tavares de 

Medeiros Maia, para que a mesma preste esclarecimentos em relação ao controle de 
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combustível e o dinheiro do covid. Requerimento n° 71/2021: Requeiro que todo projeto que 

der entrada nesta casa seja lido por completo para que a população tome ciência do teor dos 

projetos. Ver. Manoel Luiz Alves Filho: Requerimento n° 09/2021: Solicito que o 

Ilustríssimo senhor secretário envie uma equipe da secretaria de Obras, Infi-aestrutura e 

Transportes para que efetue a limpeza na quadra do sitio Triângulo. Requerimento n" 10/2021: 

Solicito que o Ilustríssimo senhor secretário e a ilustríssima senhora Secretária façam estudos 

para possível reforma dos postos de saúde do nosso município pois os mesmos estão precisando 

de reforma. Ver. Ismael Caldas Grangeiro: Requerimento n" 05/2021: Solicito que o 

Ilustríssimo senhor secretário envie uma equipe da secretaria de Obras, Infraestrutura e 

Transportes para que a mesma verifique o abastecimento de água no sitio Araújo mais 

precisamente nas proximidades da residência da senhora Damaria e Duda, por algum motivo a 

agua não está chegando na casa das mesmas. Requerimento n° 06/2021: Requeiro que vossa 

excelência convoque a Secretária de Saúde - Elenita Rayane Gonçalves Tavares, para que a 

mesma preste esclarecimentos em relação a sua pasta. ORDEM DO DIA: Na pauta da ordem 

do dia constou a votação ata da sessão do dia 14/04/2021 com as devidas alterações, que foi 

aprovada por unanimidade posteriormente foi feita a leitura e votação da ata da sessão anterior 
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que foi aprovada por unanimidade, seguindo os trabalhos constou a votação dos referidos 

requerimentos apresentados a casa, que ficou relatado da seguinte forma: Requerimento 

021/2021 de autoria do vereador Francisco Livino Diniz, aprovado por unanimidade. 

Requerimentos 002/2021, 003/2021 e 004/2021 de autoria do vereador Ismael Caldas 

Grangeiro, aprovados por unanimidade. PALAVRA FACULTADA: Enfermeira Renata: a 

mesma saudou os vereadores e a todos que assistem pelas redes sociais, a enfermeira prestou 

esclarecimentos em relação ao sorteio das vacinas que estaria ocorrendo no posto de sua 

administração e negou que estariam furando fila. Logo após a mesma informou com estava 

ocorrendo a distribuição das vacinas, a enfermeira também informou que fez questionamentos 

em relação a divulgação da vacina da gripe. Por fim a mesma escl.)receu que quando cobra algo 

da secretaria é sempre em prol da comunidade. Ver. José Tavares de Lucena: o vereador 

esclareceu que solicitou os esclarecimentos sobre o sorteio da vacinação, pois foi procurado 

por populares com essa reclamação. O mesmo disse que acharia que a melhor forma de 

vacinação seria por dia e mês de nascimento. Por fim o vereador solicitou ao Presidente que 

autorizasse a enfermeira a responder seu questionamento. Enfermeira Renata: a enfermeira 

respondeu o questionamento do vereador e informou como se deu o processo de vacinação. 
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Enfermeira Karizia: a enfermeira relatou a necessidade do reajuste salarial, pois o governo 

federal extinguiu o PMAQ, e era necessário esse estimulo, por fim a mesma informou que há 

mais de dez anos não tem reajuste salarial e não recebe nenhuma ajuda de custo. Ver. Francisco 

Livino Diniz: o vereador saudou os colegas vereadores e parabenizou a presença das 

enfermeiras e agradeceu aos internautas que estão assistindo pelas redes sociais. O vereador 

relatou que nas visitas feitas nos postos de saúde foi constatado algumas necessidades como 

insumos e gel, bem como foi encontrado uma fossa entre aberta no PSF 5, no sitio oitis. Logo 

após esclareceu que quando relata essas necessidades e tentando resolver de uma forma geral. 

Posteriormente o vereador se solidarizou com as enfermeiras e pediu que a população em geral 

tivesse paciência com os profissionais de saúde, em seguida o mesmo falou da importância do 

projeto de reajuste salarial e por fim agradeceu as enfermeiras e aos vereadores pelos trabalhos 

prestados para beneficio da população. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador 

parabenizou as enfermeiras Karizia e Renata e falou sobre a importância do projeto de reajuste 

salarial. Logo após o vereador fez questionamentos em relação ao dinheiro do covid e como 

está sendo gasto, pois estar faltando os matérias básicos, o vereador informou que tem uma 

fossa aberta no posto do café da linha e não tem material de limpeza para fazer a limpeza o 
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vereador também cobrou ação da secretária de ação social, pois segundo o mesmo a secretaria 

em questão recebeu R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) do covid. O vereador 

também informou que está tendo um mau planejamento em relação a vacinação contra a covid-

19. Posteriormente o mesmo solicitou ao presidente que faça a devolução de R$ 

30.000,00(Trinta Mil reais) a prefeitura para que a mesma faça a aquisição de 300 cestas básicas 

para serem doadas a população o vereador solicitou também que fosse lido o projeto de reajuste 

salarial. Posteriormente o vereador explanou sua indignação em relação ao seu projeto não ter 

sido colocado em pauta. Por fim fez um apelo para que seja feita ações que beneficie a 

população. Ver. Ismael Caldas Grangeiro: o vereador esclareceu como será feita a digitação 

da ata e solicitou ao vereador Ricardo Leite que formalize o erro que está acontecendo, pois o 

mesmo irá soluciona-lo. O vereador esclareceu o seu pedido no requerimento relacionado ao 

roço da via. Logo após o vereador esclareceu que os postos de saúde estavam operando em uma 

capacidade baixa mas não com uma escassez total e solicitou ao presidente que permitisse a 

enfermeira Renata responder a sua informação. Enfermeira Renata: a enfermeira esclareceu 

o questionamento do vereador e informou que o cartão de vacinação não estava da forma 

correta como também estava faltando o álcool 70% liquido. Por fim informou que já vacinou 
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todas as pessoas acima de 70 anos. Ver. Ismael Caldas Grangeiro: o vereador agradeceu os 

esclarecimentos da enfermeira e explicou a diferença entre falta total e operar com pouca 

quantidade e se disponibilizou a enfermeira, para juntos saiiar os problemas. Por fim 

parabenizou o trabalho dos profissionais de saúde. Ver. Geraldo Gislasio Sampaio: o 

vereador saudou os colegas vereadores e a todos que acompanham pelas redes sociais, bem 

como as enfermeiras presentes na sessão. Posteriormente o vereador esclareceu os motivos de 

ter saído da comissão e relatou que até o presente momento o presidente não o colocou em 

outra comissão. Logo após o vereador falou da importância do projeto de reajuste salarial e 

também solicitou que o executivo enviasse os projetos com antecedência. O vereador informou 

que a reforma que estão fazendo no posto do olho d' agua da pedra não é de boa qualidade e fez 

reclamações em relação a placa de identificação e a iluminação. Logo após falou da importância 

do projeto de reajuste salarial e por fim questionou o porquê do prefeito não utilizar os mais de 

dois milhões da covid que estão na conta bem como a secretaria de assistência social que tem 

mais de duzentos mil em caixa e que o mesmo era pra ser gasto em cestas básicas e ações contra 

a covid e concluiu se colocando à disposição de toda a população .Presidente Francisco Eliseu 

Moreira Filho: o Presidente manifestou seus agradecimentos ao Deputado José Guimarães por 
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ao Deputado José Guimarães por todo o empenho relacionado a obra da água da serra. O 

presidente agradeceu também ao prefeito e ao secretário de obras que sempre que solicitado 

disponibiliza as maquinas para conserto das estradas. Posteriormente informou que já tem um 

estudo para a construção de passagem molhada. Logo após o presidente esclareceu que pode 

reverter o seu salário para compra de cestas básicas e que todos os projetos estão seguindo os 

seus tramites legais. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador esclareceu a questão em 

relação a fura fila citado pelo mesmo e questionou o presidente em relação ao termo de doação. 

Logo após o vereador esclareceu as questões sobre a falta de equipamentos nos postos de saúde. 

Por fim o vereador agradeceu a população que está acompanhando pelas redes sociais. Ver. 

Ismael Caldas Grangeiro: o vereador esclareceu os assuntos em relação aos projetos que 

chegavam a comissão e informou que o seu questionamento está relacionado a clareza dos 

fatos. Ver. Geraldo Gislasio Sampaio: o vereador esclareceu as questões em relação aos 

projetos que chegavam em atraso e reiterou o motivo de ter saído da comissão. 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), 23 de Abril de 2021. 
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