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CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

Ata da 17 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 seis dias do mês de Maio do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h1Omin, por 

videoconferência através da plataforma Google Meet teve início a 17a 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, 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. 

O vereador Ismael Caldas Grangeiro — 1° Secretário, apresentou o teste de covid-19, para 

qual o mesmo testou positivo. 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 Procurador do Município Edson Saraiva Tavares. EXPEDIENTE: Leitura e 

votação da ata da sessão anterior, leitura e votação dos requerimentos recebidos. 

Requerimentos Escritos: Ver(a) Maria Helena Sampaio  da Silva: Requerimento n° 
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008/2021: Oficio endereçado ao chefe do poder executivo, a saber: Requeiro que seja enviada 

uma equipe para realizar a coleta de resíduos sólidos nas comunidades de Vila dos Caetanos e 

Logradouro na sede do distrito triângulo em nosso município. Requerimentos Verbais: Ver. 

Ricardo Leite de Figueiredo: Requerimento n° 081/2021 — Solicito que o Ilustríssimo senhor 

secretário envie uma equipe da secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes para que efetue 

o roço do nas estradas do sitio Lagoa do Mato. Requerimento n° 082/2021 — Requeiro que a 

Secretaria de Saúde em Caráter de URGÊNCIA nomeie um agente de saúde para as 

comunidades do Sitio Tabuleiro e Sitio Carmo. Requerimento n° 083/2021 — Requeiro que 

Vossa Excelência solicite um relatório dos serviços executades pelas assessorias jurídicas 

(advogados) nas suas respectivas pastas. ORDEM DO DIA: Na pauta da ordem do dia constou 

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

constou a votação dos requerimentos que foram aprovados por unanimidade. 

CONVOCACÃO: Procurador Edson Saraiva: O procurador saudou todos os vereadores e 

prestou esclarecimentos em relação ao projeto de Lei n° 005/2021 que regulamenta o mercado 

público municipal. Ver. Manoel Luiz Alves Filho: O vereador indagou o procurador, como 

será feita a distribuição dos boxes. Procurador Edson Saraiva: o mesmo informou que por 

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 Silva: 

09 — José Tavares de Lucena: 



CÂMARA MUNICIPAL DE ABAIARA 
ATA DA SESSÃO 

CNPJ: 12.478.988/0001-88 

questões técnicas não pode responder as perguntas desta natureza, pois ocorrerão através de 

processo licitatório. Ver. José Tavares de Lucena: o vereador explanou sua opinião em 

relação a concessão e cobranças dos boxes, o mesmo deu a sugestão de alterar a lei orgânica. 

Procurador Edson Saraiva: o procurador esclareceu questões em relação a mudança da lei 

orgânica bem como a situação dos comerciantes que ali trabalhavam. Ver. Ricardo Leite de 

Figueiredo: o vereador explanou sua opinião em relação a forma que o projeto se encontra e 

solicitou que o mesmo fosse alterado em relação a exigência de CNPJ. Procurador Edson 

Saraiva: o procurador informou que o processo licitatório e uma exigência da Lei orgânica do 

município, o mesmo deu explicações em relação a não contemplação de pessoa fisica. 

Presidente Francisco Eliseu: o mesmo informou que a mesa diretora tem uma emenda para o 

projeto, que inclui as pessoas fisicas. Ver. Francisco Livino Diniz: o vereador indagou o 

procurador em relação a alteração da lei orgânica, se os vereadores poderiam alterar e se o 

poder executivo poderia fazer uma emenda ao art. 100. Procurador Edson Saraiva: o mesmo 

informou que também e de competência do legislativo fazer as alterações da lei orgânica. Ver. 

Francisco Livino Diniz: o vereador solicitou ao poder executivo que se reúna com o 

secretariado e veja a possibilidade de fazer a emenda ao Art. 100 para facilitar a aquisição dos 
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boxes. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador solicitou que o projeto retornasse ao 

poder executivo e nesse meio tempo os vereadores votariam a alteração da lei orgânica. 

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

palavra indagou o presidente se teria alguma resposta dos requerimentos enviados, logo após o 

mesmo disponibilizou um áudio da Dra. Cyntia Nunes, posteriormente o mesmo informou que 

irá lutar pelos direitos da população, o vereador também informou que a medição da estrada 

que vai ligar Abaiara ao Brejo Santo já foi iniciada, por fim reforçou os cuidados que a 

população tem que tomar em relação a covid-19. Presidente Francisco Eliseu: o mesmo 

informou que o poder executivo continua fazendo a recuperação das estradas vicinais, o 

presidente reforçou os cuidados com a covid-19 e pediu que a população respeitasse o decreto 

municipal em relação ao lockdown, posteriormente explicou a questão em relação as 

participações da sessão, e que até o fim do expediente desta casa não tinha recebido nenhuma 

denúncia. Ver. Francisco Livino Diniz: o vereador informou que a petição está protocolada 

no e-mail da Câmara, posteriormente agradeceu a Dra. Cyntia pelo auxilio na luta pelos 

servidores. Presidente Francisco Eliseu: o mesmo informou que se a petição estiver no e-mail 

da câmara será protocolado na sexta-feira, pois devido ao falecimento da avó de um funcionário 
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será decretado luto oficial na câmara. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador prestou 

suas condolências à família, logo após informou quer o presidente barrou os mesmos em 

relação a fazer questionamentos a Dra. Cyntia. Sem oradores e Nada mais a tratar, o Sr. 

Presidente deu por encerrado os trabalhos desta Sessão, do que para constar, eu, Arnaldo 

Tavares Grangeiro, como 2° Secretário fiz digitar a presente Ata, que depois de achada 

conforme, vai devidamente assinada. Abaiara(CE), 26 de Maio de 2021. 
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