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CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

Ata da 16 Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Abaiara, Estado do Ceará, 1° Período 
Legislativo do ano de 2021, Biênio 2021/2022, Por Videoconferência. 

Aos dezenove dias do mês de Maio do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h10min, por 

videoconferência através da plataforma Google Meet teve inicio a 16a 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 Advogada Dra. Cyntia Nunes Tavares. EXPEDIENTE:

Leitura e votação da ata da sessão anterior, leitura e votação dos projetos de Lei 005/2021, 

Projeto de Lei 008/2021 e Projeto de Lei 009/2021(LDO) de autoria do executivo, leitura e 

votação do projeto de Lei 007/2021 de autoria do vereador Arnaldo Tavares Grangeiro, leitura 
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e votação dos requerimentos recebidos. Requerimentos Escritos: Ver. Geraldo Gislasio 

Sampaio: Requerimento n° 006/2021: Oficio endereçado ao chefe do poder executivo e 

Secretário de Obras, a saber: Requeiro que seja enviada uma equipe da secretária de obras para 

realizar uma vistoria nos serviços executados na ladeira do sitio Carmo que dá acesso a 

residência da senhora Mirian. Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: 

Requerimento n" 079/2021 - Requeiro que Vossa Excelência envie oficio a empresa Athos 

Locações para que a mesma envie a lista de carros locados no município com placa de 

identificação de cada veículo. Requerimento n° 080/2021 - Requeiro que Vossa Excelência 

faça a correção da iluminação do município e das comunidades vizinhas. Ver. Ismael Caldas 

Grangeiro: Requerimento n° 007/2021 -  Requeiro que seja feito o estudo para possível 

manutenção na iluminação publica no trecho que liga a Sede a vila São José, reiterando o pedido 

feito no requerimento n° 004/2021. Ver. José Tavares de Lucena: Requerimento n° 

006/2021: Requeiro que a secretária de obras envie uma equipe para fazer o estudo na estrada 

que liga o sitio Samba ao Sitio Zema para possível recuperação naquela estrada. Ver. Francisco 

Livino Diniz: Requerimento n° 022/2021 - Requeiro que vosm excelência envie oficio ao 

secretário de obras, infraestrutura e transportes, para que o mesmo envie uma equipe da 
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secretaria de Obras para que faça o reparo nas lâmpadas no trecho que liga a Sede a Vila São 

José. Requerimento 023/2021 — Requeiro que vossa excelência envie oficio ao secretário de 

obras, para que o mesmo envie uma equipe da secretaria de obras juntamente com as maquinas 

para efetuar reparos nas estradas do sitio catingueira. Requerimento 024/2021 — Requeiro que 

vossa excelência envie oficio ao secretário de obras, para que o mesmo envie uma equipe da 

secretaria de obras para que a mesma faça uma vistoria da bomba d'agua no sitio areias de 

cima, pois segundo relatos a mesma está ligada 24h. 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 005/2021 — Regulamenta o Art.10° da Lei 

Orgânica do município de Abaiara — Ceará, e dispõe sobre a an!ministração e utilização do 

mercado público municipal. O vereador Ricardo Leite de Figueiredo solicitou o pedido de 

Vista ao Projeto de Lei 005/2021, o pedido de vista foi colocado em votação e obteve o seguinte 

resultado, cinco votos a favor e três contra, aprovado por maioria simples. Em seguida 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 Previne Brasil, a mesa diretora apresentou a 

emenda modificativa n°001/2021 que modifica o Art.10° e o anexo do Projeto de Lei 008/2021, 
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a emenda foi colocada em votação e obteve o seguinte resultado, oito votos a favor, aprovada 

por unanimidade, em seguida o referido projeto 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 Lei 009/2021 — dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária 

anual para 2022 e dá outras providências, O vereador Francisco Livino Diniz solicitou o 

pedido de Vista ao Projeto de Lei 009/2021, o pedido de vista foi colocado em votação e obteve 

o seguinte resultado, seis votos a favor e dois contra, aprovado por maioria simples. Seguindo 

os trabalhos constou a leitura e votação do projeto de Lei 007/2021 — Dispõe sobre 

denominação do mercado público de Abaiara/Ce, O Presidente Francisco Eliseu Moreira 

Filho solicitou o pedido de Vista ao Projeto de Lei 007/2021, o pedido de vista foi colocado 

em votação e obteve o seguinte resultado, oito votos a favor, aprovado por unanimidade. 

CONVOCACÃO: Dra. Cvntia Nunes Tavares: a advogada saudou o presidente os 

vereadores e todas as pessoas que acompanham pelas redes sociais. A advogada deu 

explicações em relação a legalidade do decreto expedido pelo excelentíssimo senhor Prefeito, 

a mesma explanou algumas ilegalidades no decreto com base na constituição federal e nas leis 

municipais. A advogada também deu explicações em relação a estabilidade dos servidores 

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 Silv 

09 — José Tavares de Lucena: 



meã-1, 2. 

/115 119
‘ 141 25-

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

públicos celetistas. Por fim a mesma solicitou que fosse aberto procedimento para apurar o ato 

ilegal. PALAVRA FACULTADA: Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador no uso da 

sua fala solicitou a presença da advogada Dr. Cyntia Nunes na próxima sessão e explanou sua 

opinião em relação ao decreto expedido pelo executivo, logo após o vereador solicitou 

informações a assessoria jurídica da Câmara em relação ao decreto legislativo que tem o poder 

de anular o decreto do executivo. Adv. Luciano Daniel: O advegado saudou o Presidente e a 

todos os vereadores bem como a Dra. Cyntia Nunes. O advogado deu explicações em relação 

aos atos que a Câmara pode executar bem como informou que o controle de legalidade pode 

ser feito por qualquer vereador. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: O vereador agradeceu as 

explicações da assessoria jurídica em seguida o vereador transmitiu um audio que explica o 

motivo da não entrega dos capacetes Elmo. O vereador pediu explicações a secretária em 

relação ao FGTS dos funcionários públicos, por fim o vereador parabenizou os Garis pelo seu 

dia e alertou a população em relação a covid-19. Ver. Maria Helena Sampaio da Silva: A 

vereadora prestou esclarecimentos em relação a sua ausência em parte da sessão que ocorreu 

no dia cinco de maio, pois a mesma estava com seu tio no hospital que teve complicações em 

decorrência da covid-19, por fim a vereadora pediu explicações do vereador Arnaldo Tavares 
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sobre uma palavra dita pelo mesmo. Arnaldo Tavares Grangeiro: O vereador explicou que a 

palavra em questão foi direcionada a uma pessoa que estava na presença do mesmo. Ver. 

Francisco Livino Diniz: O vereador agradeceu a presença da Dra. Cyntia Nunes que prestou 

esclarecimentos em relação ao decreto. Em seguida o vereador perguntou a assessoria jurídica 

se a lei 246/1997 foi revogada pela lei 247/1998. Adv. Luciano Daniel: O advogado explicou 

as funções da assessoria jurídica perante a câmara e informou que os vereadores tem os 

instrumentos legais para questionar o decreto do executivo. Ver. Francisco Livino Diniz: O 

vereador informou que irá verificar a legalidade do decreto. Presidente Francisco Eliseu 

Moreira Filho: O presidente agradeceu a participação da Dr. Cyntia Nunes, manifestou sua 

felicidade pela recuperação do ex-vereador Damião Sampaio e se solidarizou com os familiares 

de Robertinho da Serra, o Presidente alertou a população em relação ao covid-19 e agradeceu 

a todos os profissionais de Saúde, por fim o Presidente informou que a prefeitura já deu início 

a recuperação de todas as estradas. 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), 19 de Maio de 2021. 
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