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Ata da 8a 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 quatro dias do mês de Março do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h08min, por 

videoconferência através da plataforma Google Meet teve início a 8 a 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 do Secretário de Obras José Alan Gonçalves Leite do 

engenheiro do Município Emerson Patrick Alves Martins do Pastor Iranildo, representando as 

igrejas evangélicas, do Reverendíssimo Senhor Padre Elias Ribeiro Neto, representando a 

igreja católica. O presidente informou aos nobres colegas que deu entrada nesta casa um projeto 
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de lei de iniciativa do executivo n° 007/2021 e três de iniciativa do legislativo, Projeto de Lei 

n° 005/2021 e n° 006/2021 de autoria do vereador Ricardo Leite de Figueiredo e Projeto de Lei 

n° 007/2021 de autoria do vereador Arnaldo Tavares Grangeiro, os mesmos serão 

encaminhados para as devidas comissões. EXPEDIENTE: Leitura e votação da ata da sessão 

anterior, leitura e votação dos Projetos de Lei 002/2021 e 003/2021 do Legislativo, leitura e 

votação dos requerimentos recebidos. Requerimentos Escritos: Ver. Francisco Livino 

Diniz: Requerimento n° 019/2021; Oficio endereçado a Secretária da Educação, a saber: 

Solicito da ilustríssima que forneça informações em relação a distribuição de kits da merenda 

escolar. Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: Requerimento n° 

049/2021; Requeiro que Vossa Excelência decrete estado de Lei Seca no Município visando a 

diminuição do contagio da covid-19, e em caso positivo em relação ao decreto, crie um auxilio 

emergencial para os donos de Bares. ORDEM DO DIA: Na pauta da ordem do dia constou a 

leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade, posteriormente foi feita a 

leitura do Projeto de Lei 002/2021 do Legislativo — Estabelece as igrejas e os templos de 

qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidáde pública no município de 

Abaiara/CE, presentes estavam o Pastor Iranildo e o Padre Elias que sucintamente defenderam 
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a importância das atividades religiosas como amparo aos fiéis especialmente em tempos de 

calamidade como estamos vivenciando nesse momento. O vereador Ismael Caldas Grangeiro, 

apresentou a Emenda 001/2021 ao projeto de lei n° 002/2021 que ficou relatada da seguinte 

forma, Art. 1° - Esta Lei estabelece as igrejas e quaisquer espaços de culto como atividade 

essencial em períodos de calamidade pública no município de Abaiara/CE, sendo vedada a 

determinação de fechamento de tais locais. Art. 2" - O Poder Executivo terá o prazo de 08 

(oito) dias para regulamentar esta Lei no que lhe couber, a emenda foi colocada em votação 

e obteve o seguinte resultado, nove votos a favor, aprovado por unanimidade, em seguida o 

projeto 002/2021 foi colocado em votação, e obteve o seguinte resultado, nove votos a favor, 

aprovado por unanimidade, logo após foi feita a leitura do i'rojeto de Lei 003/2021 do 

Legislativo — Estabelece as academias como serviço essencial em períodos de calamidade 

pública no município de Abaiara/CE, O vereador Ismael Caldas Grangeiro, apresentou a 

Emenda 001/2021 ao projeto de lei n° 003/2021 que ficou relatada da seguinte forma, Art. 2° - 

O Poder Executivo terá o prazo de 08 (oito) dias para regulamentar esta Lei no que lhe 

couber, a emenda foi colocada em votação e obteve o seguinte resultado, nove votos a favor, 

aprovado por unanimidade, em seguida o projeto 003/2021 foi colocado em votação, e obteve 

.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 da S.

09 — José Tavares de Lucena: 



CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

o seguinte resultado, nove votos a favor, aprovado por unanimidade. Seguindo os trabalhos 

constou a votação dos referidos requerimentos apresentados a casa, que ficou relatado da 

seguinte forma: Requerimento 019/2021 de autoria do Vereador Francisco Livino Diniz, o 

vereador iniciou sua fala saudando o senhor Presidente, os colegas vereadores e a todos que 

acompanham pelas redes sociais, o mesmo requereu que a secretária da educação se reúna com 

o senhor Prefeito e faça a distribuição dos kits da merenda escolar para os alunos, pois muitos 

pais não estão podendo trabalhar por conta da pandemia PALAVRA FACULTADA: Ver. 

Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador deu iniciou a sua fala perguntando qual foi o motivo 

da obra da Serra ter parado, se continua parada e por que está nesta situação. Eng. Civ. 

Emerson Patrick Alves Martins: o engenheiro iniciou sua fala respondendo o 

questionamento do vereador, o mesmo informou que a obra passou por dificuldades na segunda 

etapa por conta do poço, o referido já é de conhecimento de todos, que foi necessário 

judicializar e esse processo decorreu por quase oito meses, as obras tinha data de retorno no 

mês de maço de 2020, mas como todos sabemos fomos acometidos pela pandemia que 

ocasionou o aumento do preço dos materiais, fazendo com que as empresas que tinham entrado 

no processo licitatório desistissem, foram feitos novos processos licitatórios onde um já teve 
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conclusão e dois estão em andamento. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: O vereador 

perguntou ao Secretário o porquê das maquinas não terem sido utilizadas para recuperar as 

estradas que foram danificadas pelas chuvas, como também onde se encontra a retro do 

município e pediu esclarecimentos em relação a uma licitação no valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) para recuperação da estrada do livramento. Sec. De Obr. José Alan Gonçalves 

Leite: O secretário informou que as maquinas estão em atividade nas imediações do município, 

pois as fortes chuvas fizeram muitos estragos nas estradas, em relação a Retro do PAC o 

secretário informou que a mesma está com problemas no motor, e com o agravamento da 

pandemia as peças se tornaram mais dificeis de conseguir. Ver. Manoel Alves Filho: O 

vereador ao inicia sua fala perguntou ao secretário sobre a previsão de construção de 

calçamento no sitio campestre. Sec. De Obr. José Alan Gonçalves Leite: O secretário 

informou que por conta dos últimos acontecimentos, não teve tempo suficiente para fazer o 

planejamento para a construção de calçamento na referida comunidade, mas assim que concluir 

as obras de emergência vai efetuar o estudo. Ver. Francisco Livino Diniz: o Vereador ao 

iniciar sua fala perguntou ao secretário se ele como titular da pasta não tem autonomia para 

designar para onde irão as maquinas, se o mesmo necessita da anuência do prefeito. Sec. De 
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Obr. José Alan Gonçalves Leite: O secretário respondeu que os problemas não são resolvidos 

somente com o pedido ao secretário, pois muitas vezes as maquinas estão em outras atividades 

necessárias ao município, informou também que os secretários tem respaldo suficiente, mas os 

mesmos trabalham em comum acordo com o Prefeito Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: O 

vereador retomou sua pergunta em relação ao processo licitatório no valor de R$ 

30.00,00(Trinta mil reais) para recuperação da estrada do sitio livramento. Eng. Civ. Emerson 

Patrick Alves Martins: O engenheiro respondeu que no processo licitatório tem destacado 

que as maquinas utilizadas que pertencem ao município serão descontadas do orçamento. Ver. 

Ricardo Leite de Figueiredo: O vereador perguntou se o mercado Público está pronto, por 

que ainda não foi inaugurado, quando vai ser entregue e quem irá administrar, se será a 

prefeitura ou uma empresa. Eng. Civ. Emerson Patrick Alves Martins: O engenheiro 

informou que o mercado público está pronto, mas para funcionar ele necessita de resolução de 

três circunstâncias, a primeira é o parecer do engenheiro do ministério, a segunda questão é em 

relação a distribuição dos Boxes, o executivo propôs um projeto que será analisado pelos 

vereadores e nesse mesmo projeto contém a forma de gestão do mercado. Ver. Ricardo Leite 

de Figueiredo: O vereador perguntou quando vai ter início as obras de recuperação das 
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passagens molhadas, como essas passagens molhadas serão feitas e qual o valor estimado 

dessas obras. Eng. Civ. Emerson Patrick Alves Martins: O engenheiro informou que em 

relação a forma de construção, somente pode informar após ter o orçamento disponível em 

mão, na questão dos valores estimados o mesmo informou que está seguindo a tabela de preços 

do estado. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: O vereador pediu informações ao secretário em 

relação ao pagamento dos funcionários da pasta. Sec. De Obr. José Alan Gonçalves Leite: O 

secretário informou que já tinha conversado com o vereador em relação ao questionamento e 

que o mesmo já está sendo resolvido. Ver. Ismael Caldas Grangeiro: O vereador propôs a 

criação de um plano de recuperação das estradas vicinais, passagens molhadas e pontes, tendo 

em vista a quantidade de estradas que estão danificadas. Ver. Geraldo Gislasio Sampaio: O 

vereador iniciou sua fala informando que a chamada passagem molhada do sitio olho d'agua 

nunca teve nenhum reparo e que as passagens molhadas das demais comunidades fossem feitas 

de forma concreta.  Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: O vereador relatou que a câmara fez 

uma licitação para controle interno e almoxarifado e pediu compreensão do presidente, pois 

não tinha necessidade da mesma. Presidente Francisco Eliseu Moreira Filho: O senhor 

presidente informou que toda documentação em relação ao referido processo licitatório está na 
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câmara para consulta, caso o senhor queira fazer a análise. O presidente agradeceu ao poder 

executivo pelas medidas de emergência feitas na ponte das capoeiras, por fim parabenizou os 

profissionais da Saúde pelos esforços no combate a pandemia. 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), 24 de Março de 2021. 
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