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Ata da 20 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 cinco dias do mês de Junho do ano Dois Mil e Vinte e Um, às 19h10min, por 

videoconferência através da plataforma Google Meet teve inicio a 20a 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 Crediarista José Harryson Furtado dos Santos e o Secretário 

de Cultura Gilvan Alves Grangeiro. EXPEDIENTE: Leitura e votação da ata da sessão 

anterior, leitura e votação do projeto de lei 009/2021 do legislativo, participação do Crediarista 

José Harryson Furtado dos Santos, leitura e votação dos requerimentos recebidos, convocação 
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do Secretário de cultura Gilvan Alves Grangeiro. OFICIOS: Ver. Geraldo Gislasio Sampaio 

Oficio circular n° 003/2021 — Abastecimento de água do Sitio Urubu. Oficio Circular n° 

004/2021 — Solicitação de construção de lombadas (quebra-molas). Secretaria de Assistência 

Social: Oficio n° 30/2021 — Respostas dos requerimentos n° 091/2021 e n° 092/2021 do 

vereador Ricardo Leite de Figueiredo. Requerimentos Verbais: Ver. Ricardo Leite de 

Figueiredo: Requerimento n° 099/2021— Requeiro que a Secretaria de Obras envie uma 

equipe para efetuar a recuperação da estrada do Sitio Escondido, pois a estrada encontrasse 

intransitável. Requerimento n° 100/2021: Requeiro que a Secretaria de Obras envie uma 

equipe para efetuar a retirada de banco de areia da estrada do Sitio Triângulo, mais 

precisamente próxima ao motel que dá acesso a residência do senhor Fausto. Requerimento 

n° 101/2021: Requeiro que a Secretaria de Saúde envie a lista dos plantões dos Médicos, 

Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem como também o valor pago ao Médico, Enfermeiro e 

Técnico em Enfermagem. Requerimento n° 102/2021: Requeiro que a Secretaria de Obras 

envie uma equipe para efetuar o conserto do abastecimento de água do Sitio Lagoa do Mato. 

Ver. Francisco Livino Diniz: Requerimento 031/2021: Requeiro que a Secretaria de Obras 

envie uma equipe para resolver o problema de abastecimento de água do Sitio Mudubim, como 
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também efetuar o roço dessa comunidade bem como a recuperação da estrada da referida 

comunidade. Requerimento 032/2021: Requeiro que a Secretaria de Obras envie uma equipe 

para efetuar o roço do sitio camará, como também fazer estudos para possível recuperação das 

estradas dessa comunidade. Requerimento 033/2021: Requeiro que a Secretaria de Obras 

envie uma equipe para fazer a recuperação da estrada mais conhecida como Tico de Lizeu como 

também fazer estudos para possível construção da ladeira e efetuar o roço da referida estrada. 

ORDEM DO DIA: Na pauta da ordem do dia constou a votação ata da sessão anterior que foi 

aprovada por unanimidade, posteriormente foi feita a leitura do Projeto de Lei 009/2021 do 

Legislativo — institui no município de Abaiara, estado do Ceará o dia do Crediarista, a ser 

comemorado no dia 24 de novembro de cada ano e dá providencias, O projeto n° 009/2021 

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

unanimidade, seguindo os trabalhos constou a votação dos requerimentos que foram aprovados 

por unanimidade. PARTICIPAÇÃO: José Harryson Furtado dos Santos: o cidadão saudou 

todos os vereadores e fez cobranças ao poder executivo em relação as restaurações das pontes, 

mais precisamente a das Capoeiras e Roncadeira. CONVOCACÃO: o secretário saudou todos 

os vereadores, logo após fez uma explanação da lei Aldir Blanc e falou da dificuldade para a 
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execução dos recursos provenientes da lei, o mesmo também informou que decidiram não 

mexer no recurso e esperar alguma orientação do Governo Federal, por fim o secretário 

informou que está aguardando o decreto do Governo Federal com orientações para aplicação 

dos recursos. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador fez ponderações em relação a 

tramitação do recurso advindo da lei Aldir Blanc e perguntou ao secretário se já tem data para 

fazer o cadastro, se já foi cadastrado algum artista da terra, se já está feito o edital e quando os 

artistas irão receber o beneficio. Sec. Gilvan Alves Grangeiro: o secretário informou que 

quase 98% dos artistas e grupos culturais estão cadastrados e a secretaria municipal de cultura 

está aguardando um decreto da secretaria especial de cultura informando como deve ser feito o 

repasse. Ver. Ricardo Leite de Figueiredo: o vereador agradeceu ao secretário pela presença 

e disse que fica triste dos artistas ainda não terem recebido o recurso. Sec. Gilvan Alves 

Grangeiro: o secretário reforçou as informações em relação a Lei Aldir Blanc e pediu que o 

artista que ainda não tenha feito o cadastro que procure a secretaria de cultura para fazer o 

cadastro. Ver. Manoel Luiz Alves Filho: o vereador perguntou ao secretário quais os artistas 

que se encaixam para recebimento do recurso. Sec. Gilvan Alves Grangeiro: o secretário 

informou que grande parte dos artistas tem direito ao beneficio. Ver. Geraldo Gislasio 
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Sampaio: o vereador perguntou quantos artistas estão cadastrados para receber o recurso da 

Lei Aldir Blanc. Sec. Gilvan Alves Grangeiro: o secretário informou que tem em torno de 

cem cadastros individuais e dezesseis grupos culturais. Ver. Francisco Livino Diniz: o 

vereador perguntou ao secretário como a secretaria fez para divulgar quem estava apto a receber 

o recurso e quem não estava. Sec. Gilvan Alves Grangeiro: o secretário informou que 

convocou os artistas e aqueles que não quiseram ir até a secretaria, o secretário foi até a 

residência do mesmo e em relação a quem está apto ou não só poderá informar após o decreto. 

PALAVRA FACULTADA: Ver. Manoel Luiz Alves Filho: O vereador agradeceu ao poder 

executivo nas pessoas do Prefeito e do Secretário de obras pela construção de lombadas 

solicitadas pelo vereador através do requerimento 001/2021. Ver. Ismael Caldas Grangeiro: 

o vereador solicitou a saída da sessão por problemas de saúde. Ver. Francisco Livino Diniz: 

o vereador informou que sempre busca trabalhar pela população, parabenizou ao vereador 

Manoel pela resolução do seu requerimento e informou que já tinha feito o pedido em outros 

anos e por fim pediu para trabalhar em conjunto para beneficio do povo. Ver. Ricardo Leite 

de Figueiredo: o vereador informou que no próximo dia 29 a prefeitura irá fazer uma licitação 

para locação de uma retroescavadeira onde o município tem urna retro na oficina a mais de 
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quatro anos, segundo o vereador uma locação de uma máquina está entorno de 8.000(oito mil 

reais) e 12.000(doze mil reais) vai dar em trono de 380.000( Trezentos e oitenta mil reais) a 

570.000( quinhentos e setenta mil reais), o vereador pediu que o poder executivo evite o gasto 

desnecessário é que ao invés de locar que conserte a que está na oficina. Por fim o vereador 

perguntou ao Presidente sobre a criação da CPI. Presidente Francisco Eliseu Moreira Filho: 

o presidente informou que aguarda o vereador Ricardo Leite para discutir sobre a criação da 

CPI. Ver. Ricardo Leite de Fi2ueiredo: o vereador perguntou ao presidente como irá proceder 

a questão do projeto de Lei referente ao mercado público. Presidente Francisco Eliseu 

Moreira Filho: O Presidente convocou os vereadores para reunir-se no dia vinte e nove para 

discutir as questões do projeto. Sem oradores e Nada mais á 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), 25 de Junho de 2021. 
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