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Ata da 13 Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 10 Período 
Legislativo do ano de 2021, Biênio 2021/2022, Por Videoconferência. 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h10min, por 

videoconferência através da plataforma Google Meet teve início a 13a 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 — 10 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 da servidora pública do Município de Abaiara a auxiliar em 

saúde bucal Jacinta Pereira Lopes, a Secretária de Saúde do Município de Abaiara Elenita 

Rayane Gonçalves Tavares e a coordenadora da atenção básica Ana Relva Tavares Dantas. 

EXPEDIENTE: Leitura e votação da ata da sessão anterior, leitura e votação do projeto de 
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indicação 001/2021, leitura e votação dos requerimentos recebidos, participação de servidores 

públicos e Secretária de Saúde. Requerimentos Verbais: Ver. Manoel Luiz Alves Filho: 

Requerimento n° 011/2021: Requeiro que a Secretaria de Obras envie uma equipe para fazer 

o roço das estradas vicinais do nosso município evitando assim qualquer tipo de acidente com 

as pessoas que trafegam diariamente por estas estradas. Ver. Ricardo Leite de Fi2ueiredo: 

Requerimento n" 073/2021: Requeiro a está casa que envie uma moção de aplausos a Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus pelos seus 30 anos no nosso município levando os 

ensinamentos e a palavra de Deus a toda nossa população. Requerimento n° 074/2021: 

Requeiro que o Secretário de Cultura dê informações sobre a não aplicação da Lei Aldir Blanc 

no Município de Abaiara. Requerimento n° 075/2021: Requeiro que a Secretaria de Saúde 

faça estudos para possível criação de um ponto de atendimento no alto da alegria. 

Requerimento n° 076/2021: Requeiro que a Secretária de Saúde adquira tambores por vedação 

para que o lixo seja recolhido, pois segundo relatos o lixo do posto Joaquina Alves está ficando 

espalhado na via. PARTICIPAÇÃO: Ser. Pública Jacinta Pereira: a servidora pública 

saudou todos os vereadores e aos que acompanham pelas redes sociais, a servidora relatou que 

já tem mais de 14 anos que não é feito o reajuste salarial e a mesma vem lutando pela 
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insalubridade dos servidores a mesma também relatou que o município tem funcionário 

contratados que recebem 40% de insalubridade. Por fim a servidora pública solicitou a ajuda 

dos colegas que são contratados, pois os mesmos tem direito tanto quanto os concursados. 

Coordenadora Ana Relva: a coordenadora saudou a todos os vereadores e aos que 

acompanham pelas redes sociais. A coordenadora apresentou o vacinômetro do município, que 

informa que até a presente data foi recebido 1723 doses para primeira dose e que as mesmas 

foram aplicadas de acordo com o plano de imunização, a mesma informou que o município tem 

um total de 136 idosos que faltam tomar a primeira dose e 64 idosos se recusaram a tomar a 

vacina. Em seguida a coordenadora prestou esclarecimentos em relação aos relatos de fura fila. 

Por fim a coordenadora frisou a importância da enfermagem e de todos os profissionais de 

saúde nesse momento de vacinação, principalmente relacionado ao covid-19. Sec. Saúde 

Elenita: a secretária de saúde cumprimentou todos os vereadores e toda a população que 

acompanha através das redes sociais. Em seguida agradeceu a todos os profissionais de saúde 

em especial as enfermeiras e as técnicas de enfermagem como também os agentes de saúde. 

Posteriormente a secretária relatou o destaque que a saúde de Abaiara vem tendo diante da 

pandemia. A mesma prestou esclarecimentos em relação a informação sobre a falta de EPI' S e 
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relatou que a dificuldade maior era o processo de licitação. Por fim a secretária se colocou a 

disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação a sua pasta. CONVOCACÂO Ver. 

Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador cumprimentou a secretária e informou que os EPI' S 

estavam em falta e caso necessário o mesmo iria fazer um relatório com imagens e 

depoimentos. Em seguida o vereador perguntou a secretária se o problema do termômetro já 

tinha sido resolvido como também o problema da geladeira do posto de saúde do oitis como 

também a fossa e os problemas estruturais do referido posto. O vereador explanou alguns 

processos licitatórios e disse não ser de acordo com os valores dos mesmos, por fim o vereador 

informou que são essas as perguntas e pediu informações sobre os altos valores licitados. Sec. 

Saúde Elenita: a secretária prestou esclarecimentos em relação ao processo licitatório e como 

o mesmo é feito, informou também que no portal da transparência estar toda documentação. 

Em seguida a secretária questionou o vereador se o mesmo prova que existe uma empresa que 

ganha vinte mil reais por mês para fazer a pesquisa de preço e por fim se colocou à disposição 

para mais perguntas. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador informou que existe uma 

empresa que recebeu vinte mil reais para fazer as pesquisas de preço, em seguida questionou a 

secretária pois a mesma não respondeu às perguntas feitas. Poi fim o mesmo disse que irá 
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cobrar esclarecimentos de todas as pastas. Sec. Saúde Elenita: a secretária informou que os 

questionamentos feitos pelo vereador foram respondidos na primeira fala. Ver. Ismael Caldas 

Grangeiro: o vereador saudou a secretária e os profissionais de saúde presentes, em seguida o 

vereador informou que fez alguns levantamentos em relação a como os recursos provenientes 

da covid-19 poderiam ser gastos, em seguida o vereador pediu esclarecimentos sobre a forma 

como os recursos da covid podem ser aplicados. Sec. Saúde Elenita: a secretária informou que 

todos os valores provenientes ao combate a covid são regidos por portarias sendo a principal a 

portaria 1666 e também uma nota técnica 01 de 05/03/2021 do TCE e em ambas vem 

especificando como o recurso tem que ser aplicado. Por fim a secretária informou que os 

recursos só podem ser gastos em materiais de consumo para as unidades de saúde, unidade 

sentinela e unidade São Francisco. Ver. José Tavares de Lucena: o vereador saudou os 

colegas vereadores, a secretária de saúde a coordenadora da atenção básica e a servidora pública 

bem como a todos que acompanham pelas redes sociais. Em seguida o vereador fez um relato 

em relação ao sorteio das vacinas e pediu a secretária de saúde que não permita que o processo 

de vacinação seja dessa forma e que seja por idade. Sec. Saúde Elenita: a secretária informou 

que todas as faixas etárias de 60 anos acima já estão quase todos vacinados e já tem doses para 
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encerrar o grupo prioritário de 60 anos acima. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador 

perguntou a secretária qual a próxima faixa etária de vacinação e informou que irá enviar para 

a secretária uma matéria que fala sobre a Judicialização dos recursos do covid-19 para compra 

de ambulância para que a mesma analise a possibilidade. Sec. Saúde Elenita: a secretária 

informou que a próxima fase da vacinação será vacinar as pessoas com síndrome de Down 

independentemente da idade, pessoas com doença renal crônica independentemente da idade, 

gestantes puérperas com comorbidades e pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. Em 

seguida a secretária reforçou que os recursos provenientes da covid-19 será utilizado de acordo 

com as normas técnicas. Ver. Francisco Livino Diniz: o vereador saudou os colegas 

vereadores e a todos que assistem pelas redes sociais, em seguida o vereador parabenizou a 

secretária Elenita, a coordenadora Ana Relva e a servidora pública Jacinta por estarem 

presentes na sessão. Posteriormente o vereador falou da importância da presença da secretária 

nesta casa legislativa onde a população irá saber como está sendo feito os trabalhos. Em seguida 

o vereador perguntou como está sendo feita a tramitação da aquisição da ambulância que o 

mesmo conseguiu junto ao Deputado Guilherme Landim para o Município de Abaiara. Sec. 

Saúde Elenita: a secretária prestou esclarecimentos em relação a aquisição da ambulância que 
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o vereador mencionou e informou que ambos achavam que era uma emenda parlamentar e 

aguardou o recurso ser disponibilizado na conta mas o mesmo se tratava de um convênio com 

o Estado. Em seguida a secretária esclareceu a burocracia para realizar o convênio e ainda 

foram acometidos pelo lockdown. Por fim a secretária informou que está dando prosseguimento 

com o tramite juntamente com a secretaria de saúde do estado. Ver. Francisco Livino Diniz: 

o vereador informou que foi repassado todos os tramites legais e que recebeu junto com a 

população a informação do que está faltando para dar prosseguimento, o vereador pediu mais 

empenho para aquisição da ambulância para ajudar a população. Por fim o vereador falou da 

importância das reivindicações. ORDEM DO DIA: Na pauta da ordem do dia constou a 

votação ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade, seguindo os trabalhos foi 

feita a leitura do projeto de Indicação 001/2021 - Institui o Auxilio Emergencial pecuniário 

para pessoas do trabalho informal e as pessoas que se encontram desempregadas no 

município de Abaiara em decorrência da situação de emergência face à pandemia do 

COVID-19 e adota outras providências, o vereador autor Ricardo Leite de Figueiredo relatou 

a importância do projeto que irá beneficiar a população mais necessitada. O projeto de 

Indicação 001/2021 foi colocado em votação e obteve o seguinte resultado, oito votos a favor, 
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aprovado por unanimidade. Seguindo os trabalhos constou a votação dos requerimentos verbais 

que foram aprovados por unanimidade. PALAVRA FACULTADA: Ver. Ricardo Leite de 

Figueiredo: o vereador iniciou sua fala pedindo informações em relação ao mercado público, 

para que o mesmo seja inaugurado, para não ser preciso fazer uma reforma sem ao menos ter 

sido utilizado. Ver. Ismael Caldas Grangeiro: o vereador deu inicio a sua fala congratulando 

a assembleia de Deus pelos seus 30 anos de fundação na nossa cidade em seguida o vereador 

falou da importância da assistência religiosa prestada pelas igrejas e templos. Em seguida o 

vereador falou do dia da educação e explanou a importância da educação em nossa sociedade 

e prestou congratulações a todos os professores principalmente nesse momento de pandemia. 

Presidente Francisco Eliseu Moreira Filho: o presidente iniciou sua fala informando que na 

última segunda-feira recebeu a equipe da COGERH juntamente com a empresa que irá executar 

a parte elétrica da obra da agua da serra e frisou que é um compromisso da gestão. Em seguida 

o presidente agradeceu o Prefeito e o secretário de obras pela recuperação das estradas da serra 

do mãozinha solicitada através de requerimento, por fim agradeceu a secretária de saúde Elenita 

por comparecer na sessão, agradeceu também a participação da coordenadora da Atenção 

Básica Ana Relva e da servidora pública Jacinta Pereira. Sem oradores e Nada mais a tratar, o 
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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), 28 de Abril de 2021. 
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