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Ata da 9' Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 1° Período 
Legislativo do ano de 2021, Biênio 2021/2022, Por Videoconferência. 

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h15min, por 

videoconferência através da plataforma Google Meet teve início a 9 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 senhor Antônio Albuquerque Bezerra - Assessor 

administrativo da secretaria de educação do município de Abaiara, posteriormente o senhor 

Presidente parabenizou o nobre colega vereador José Tavares de Lucena pela passagem do seu 

aniversário. EXPEDIENTE: Leitura e votação da ata da sessão anterior, leitura das respostas 
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dos requerimentos, leitura e votação dos Projetos de Lei N° 007/2021 do Executivo e n° 

005/2021 do Legislativo de autoria do vereador Ricardo Leite de Figueiredo, leitura e votação 

dos requerimentos recebidos. Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: 

Requerimento n° 050/2021; Requeiro que Vossa Excelência cavie moção de aplausos ao 

Reverendíssimo Senhor Padre Elias Ribeiro Neto, pela passagem do seu aniversário. 

Requerimento n° 051/2021; Requeiro que Vossa Excelência envie uma equipe da secretaria de 

obras para fazer estudo para possível manutenção na praça do sitio olho d'agua de Pedra. 

Requerimento n° 052/2021; Requeiro que Vossa Excelência envie uma equipe da secretaria de 

obras para fazer estudo para possível recuperação de estrada próxima a quadra do sitio olho 

d'agua de Pedra, como também na estrada nas proximidades da residência do senhor "Fafá de 

Mane Ricart". Requerimento n° 053/2021; Requeiro que Vossa Excelência envie uma lista com 

toda a frota de veículos locados no Município de Abaiara. Requerimento n° 054/2021; Requeiro 

que Vossa Excelência envie Oficio a secretária de saúde, para que a mesma disponibilize uma 

equipe da secretaria para efetuar a higienização da população no centro da cidade, pois esse 

local em questão é o que possui maior fluxo de pessoas. Requerimento n° 055/2021; Requeiro 

que Vossa Excelência realize estudo na barragem do Bairro capoeiras para possível construção 
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de canal, bem como realize o aterramento da referida barragem e posteriormente construa 

naquele local um posto de saúde e/ou uma praça. ORDEM DO DIA: Na pauta da ordem do 

dia constou a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade, logo após 

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

de Lei 007/2021 do Executivo — Dispõe sobre a reestruturação do conselho municipal de 

acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação 

básica e de valorização dos profissionais da educação — CACS-FUNDEB, em conformidade 

com o artigo 212-A da constituição federal, regulamentado na forma da lei federal n° 

14.113,de 25 de dezembro e 2020 e dá outras providências. O senhor Antônio de Albuquerque 

saudou o Presidente dessa egrégia casa, como também os demais edis, o mesmo fez 

explanações em relação a aprovação do novo FUNDEB e informou que já estava no 

planejamento da secretaria a reestruturação dos conselhos, fazendo leis mais acessíveis e de 

fácil interpretação. O assessor explicou como será feita a estruturação do conselho de educação. 

O projeto n° 007/2021 foi colocado em votação, e obteve o seguinte resultado, nove votos a 

favor, aprovado por unanimidade, logo após foi feita a leitura do Projeto de Lei n° 005/2021 do 

Legislativo — Dispõe sobre denominação de Espaço Público tipo Academia da melhor idade 
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na entrada da cidade de Abaiara e adota outras providências. O vereador Ricardo Leite de 

Figueiredo, apresentou a Emenda n° 001/2021 ao projeto de lei n° 005/2021 que ficou relatada 

da seguinte forma, Art. l' -. Fica denominado de Carlos Henrique Tavares de Medeiros, o 

nome do Espaço Público tipo academia da melhor idade, localizada na entrada da cidade, 

entre a praça e o posto de combustível, a emenda foi colocada em votação e obteve o seguinte 

resultado, nove votos a favor, aprovado por unanimidade. Posteriormente o projeto n° 005/2021 

foi colocado em votação, e obteve o seguinte resultado, nove votos a favor, aprovado por 

unanimidade. PALAVRA FACULTADA: Presidente Francisco Eliseu Moreira Filho: O 

presidente iniciou sua fala informando ao nobres colegas vereadores e a todos que assistem 

pelas redes sócias, que os vereadores que compõem a base do Prefeito, Vereador Arnaldo, 

Vereador Manoel Alves, Vereadora Dr. Maria Helena, Vereador Dr. Ismael Grangeiro e o 

Presidente da casa Veador Lulu, se solidarizaram com a população carente do município e irão 

reverter parte do salário do mês Abril para a aquisição de cesta básica. Ver. Ricardo Leite de 

Figueiredo: o vereador iniciar sua fala, informou ao presidente que irá participar de forma 

conjunta com a doação das cestas básicas, e também solicitou que a secretaria de educação 

fizesse a distribuição da merenda escolar o mais rápido possível. Assessor Antônio 
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Albuquerque: o assessor prestou esclarecimentos em relação a distribuição dos kits da 

merenda escolar e informou que no mais tarda, dia dez do mês subsequente a secretaria estará 

iniciando a distribuição dos mesmos. Ver. José Tavares e Luceqa: o vereador ao iniciar sua 

fala parabenizou os colegas vereadores que irão fazer a distribuição das cestas básicas e 

informou que também irá fazer parte dessa ação solidaria.  Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: 

o vereador solicitou que o senhor prefeito tome medidas mais drásticas em relação a covid — 

19, para tentar contornar a situação. O mesmo questionou o presidente em relação ao serviço 

de transmissão das sessões e que no momento deveríamos cortar gastos. Presidente Francisco 

Eliseu Moreira Filho: O senhor presidente informou que os serviços pagos pela transmissão, 

estão sendo prestados dentro da legalidade. 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), 31 de Março de 2021. 
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