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CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

Ata da 14a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 1° Período 
Legislativo do ano de 2021, Biênio 2021/2022, Por Videoconferência. 

Aos cinco dias do mês de Maio do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h05min, por 

videoconferência através da plataforma Google Meet teve início a 14' 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 registrou a presença da subsecretária de Assistência Social do Município de Abaiara, 

Maria Gisele Verissimo de Morais Lima e informou aos vereadores e vereadora que se encontra 

nesta casa a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) para o exercício financeiro de 2022 desde 

o dia 15/04/2021 e será encaminhada para as devidas comissões e votada nas próximas sessões. 
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EXPEDIENTE: Leitura e votação da ata da sessão anterior, leitura e votação do projeto de Lei 

008/2021 de autoria do executivo, leitura e votação do projeto de indicação 002/2021 e 

003/2021 de autoria do vereador Ricardo Leite, leitura e votação dos requerimentos recebidos. 

Requerimentos Escritos: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo:,Requerimento n° 077/2021: 

Oficio endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: Solicito de vossa excelência que seja 

enviado com máxima urgência uma equipe do setor competente para resolver o problema da 

falta de água no bairro areias de cima. O vereador autor solicitou a retirada do referido 

requerimento, pois o mesmo já tinha sido resolvido. Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo 

Leite de Figueiredo: Requeiro a está casa que envie uma moção de aplausos ao sindicato dos 

trabalhadores rurais pela passagem do seu aniversário. MOCÃO DE APOIO: Ao projeto de 

Lei n° 2564/2020 que altera a Lei n° 7.798 de 5 de julho de 1986 para institui o piso salarial 

nacional do Enfermeiro(a), do Técnico de enfermagem e do auxiliar de Enfermagem e da 

parteira(o), com base de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais. 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 lei 008/2021 — Institui no 

município de Abaiara, o incentivo variável por desempenho de metas(IVDM) do programa 
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Previne Brasil, o vereador Ricardo Leite de Figueiredo solicitou o pedido de Vista ao Projeto 

008/2021, o pedido de vista foi colocado em votação e obteve o seguinte resultado, oito votos 

a favor, aprovado por unanimidade. Logo após foi feita a leitura do projeto de indicação 

002/2021 de autoria do vereador Ricardo Leite de Figueiredo — Conceder reajuste salarial 

para os cargos existentes no quadro de pessoal deste município que recebem cima de um 

salário mínimo, a Dr. Ezera Cruz apresentou sua análise jurídica em relação ao projeto de 

indicação 002/2021 e 003/2021 citando a lei complementar n° 173 de 27 de maio de 2020, mais 

especificamente o art. 8°, inciso I que veda a concessão do reajuste salarial ou qualquer 

alteração de prestação pecuniária para os servidores do Município e do Estado, por fim 

ressaltou que qualquer reajuste salarial que possa ser discutido nesse momento está vedado de 

acordo a lei, até dia 31 de dezembro de 2021. O vereador Ricardo Leite de Figueiredo falou da 

importância do projeto e disse que o município está muito bem financeiramente e que só faltava 

boa vontade para conceder o reajuste. O vereador Francisco Livino Diniz esclareceu que o 

projeto de indicação e para beneficio da população e que a categoria necessita desse reajuste, 

principalmente no momento em que estamos. O vereador José Tavares de Lucena falou da 

importância do projeto de indicação pois irá beneficiar os servidores que mais trabalham. O 
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vereador Geraldo Gislasio Sampaio informou que a receita do município está aumentando e o 

reajuste a está categoria é muito importante. O vereador Ismael Caldas Grangeiro citou a lei 

complementar n° 173 de 2020 que veda o reajuste salarial até 31 de dezembro de 2021 e 

informou que se aprovassem uma indicação nesses termos estariam aprovando algo ilegal. O 

projeto de Indicação n° 002/2021 foi colocado em votação, e obteve o seguinte resultado, cinco 

votos a favor e dois contra, aprovado por maioria simples, a vereadora Maria Helena Sampaio 

da Silva teve problemas na conexão com a rede e não conseguiu restabelecer o sinal. Seguindo 

os trabalhos constou a leitura e votação do projeto de indicação 003/2021 — Dispõe sobre o 

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

enfermeiros, sobre o pagamento da insalubridade para os técnicos de enfermagem e saúde 

bucal. A Dr. Ezera Cruz reforçou sua fala anterior e informou que a lei citada veda o projeto 

em questão. O vereador Ricardo Leite de Figueiredo falou da importância do projeto para os 

profissionais da saúde e que os mesmos estão numa luta diária contra a covid-19 e a categoria 

está a mais de 14 anos sem reajuste. O vereador Francisco Livino Diniz falou da importância 

do projeto para os profissionais de saúde e como se trata de um projeto de indicação não estão 

obrigando o prefeito a fazer nesse momento. O vereador Ismael Caldas Grangeiro citou 
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novamente a lei complementar e reforçou que não estão contra a população e nem contra o 

reajuste, mas nesse momento existe uma lei que veda a indicação em questão. O projeto de 

Indicação n° 003/2021 foi colocado em votação, e obteve o seguinte resultado, quatro votos a 

favor e três contra, aprovado por maioria simples, a vereadora Maria Helena Sampaio da Silva 

teve problemas na conexão com a rede e não conseguiu restabelecer o sinal CONVOCACÃO: 

Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador pediu a dispensa da subsecretária, pois o mesmo 

informou que queria esclarecimentos da secretária e irá aguardar até que a mesma possa se 

fazer presente para responder os questionamentos. PALAVRA FACULTADA: Ver. Ricardo 

Leite de Figueiredo: o vereador iniciou sua fala relatando que uma criança necessitou de 

cuidados médicos e a mesma não foi atendida e pediu a secretária que converse com essa 

medica, pois ao fazer o juramento ela se dispôs a atender a todos, logo após o vereador informou 

que já tem três denúncias contra essa medica, em seguida o vereador informou que alguns 

funcionários que tem empréstimo no banco Bradesco estão sendo cobrados mesmos após 

constar na folha de pagamento o debito do empréstimo e que ao entrar em contato com um 

funcionário do Banco, o mesmo informou que a prefeitura não está fazendo o repasse dos 

empréstimos por fim o vereador informou que o município está 'imito bem financeiramente e 
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que use parte desse dinheiro para pagamento do auxílio e que a ação social faça a distribuição 

de cestas básicas e o pagamento de aluguel social. . Ver. Ismael Caldas Grangeiro: o vereador 

informou que o requerimento em relação ao roço das vias foi atendido e registrou a passagem 

do dia 03 de maio que está no imaginário popular e religioso, infelizmente não se pode 

comemorar com deveria por conta da pandemia. Por fim o vereador esclareceu que assim que 

o município estiver apto a conceder reajuste o mesmo será a favor. Ver. Francisco Livino 

Diniz: o vereador agradeceu aos colegas vereadores que votaram a favor e que não ver 

irregularidades na indicação e informou que o papel como funcionário do povo está sendo feito. 

Por fim alertou a população em relação ao covid-19 e que tomem os cuidados necessários. 

Presidente Francisco Eliseu Moreira Filho: O presidente registrou sua homenagem ao 

sindicato dos trabalhadores rurais de Abaiara pela passagem do seus 48 anos de existência 

onde se consolidou como uma das entidades mais importantes do município, parabéns ao 

sindicato dos trabalhadores rurais de Abaiara pelos seus 48 anos servindo a nossa gente. 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), 05 de Maio de 2021. 
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