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três (2023) as 09:00 horas da manhã, no plenário José Lanfrasio de 

Medeiros edifício do Poder Legislativo Municipal de Abaiara, situado 

avenida Padre Ibiapina 472 centro de Abalara Ceara, reuniu-se os 

vereadores do Poder Legislativo Municipal, em caráter solene, sob a 

Presidência do senhor vereador Francisco Eliseu Moreira Filho, tendo a sua 

mesa os seus colegas de mesa vice-presidente Manoel Luiz Alves Filho, 

Arnaldo Tavares Grangeiro, 2° secretario respectivamente e demais 

senhores vereadores Geraldo Gislasio Sampaio, José Tavares de Lucena, 

Ricardo Leite de Figueiredo, Francisco Livino Diniz, todos presentes. 

Havendo número legal e tendo invocado as bençãos de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o senhor Presidente declarou aberto os trabalhos da presente 

reunião, a qual tem como finalidade dar Posse a nova Mesa Diretora eleita 

em 23 de Agosto de 2022 que ficou composta da seguinte forma: Manoel 

Luiz Alves Filho C.P.F 004.467.813-47-PRESIDENTE; Ricardo Leite de 

Figueiredo C.P.F 033.394.263-92-VICE-PRESIDENTE; José Tavares de 

Lucena C.P.F 427.473.923-68 1° SECRETARIO e Maria Helena Sampaio da 

Silva C.P.F 036.947.973-43 2 SECRETARIA, eleitos para dirigir o Poder 

Legislativo Municipal de Abalara no biênio 2023/2024. Dando 

continuidade aos trabalhos o senhor Presidente agradeceu as bênçãos do 

nosso senhor Jesus Cristo declarando iniciada a presente sessão. Danco 

sequência o senhor Presidente confirmou a presença de QuOrum suficiente 

para realização da mesma. Observando o momento, o senhor Presidente 

convidou os senhores vereadores que irão compor a nova mesa diretora 

para ficar de pé e prestarem o seguinte compromisso: Prometo cumprir, 

defender e manter a Constituição do Brasil, a deste Estado e a Lei Orgânica 

do município, observar as Leis e desempenhar com probidade o mandato 

a que me foi confiado e promover o bem estar coletivo-. Cada um de pé 

responde: -Assim prometo... Assim feito o senhor presidente declarou 

Ata da sessão solene de Posse da Mesa Diretora 

da Camara Municipal de Abalara Estado do Ceara 

para o biênio 2023/2024. 

Manoel Lulz Alves Filho 

PRESIDENTE 

CPF 
004.467.q1347 
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Ata da sessão solene de Posse da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Abalara Estado do Ceara 

para o biênio 2023/2024. 
Matiti Widens Morais de 
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três (2023) às 09:00 horas da manhã, no plenário José Lanfrasio de 

Medeiros edifício do Poder Legislativo Municipal de Abalara, situado 

avenida Padre lbiapina 472 centro de Abalara Ceara, reuniu-se os 

vereadores do Poder Legislativo Municipal, em caráter solene, sob a 

Presidência do senhor vereador Francisco Eliseu Moreira Filho, tendo a sua 

mesa os seus colegas de mesa vice-presidente Manoel Luiz Alves Filho, 

Arnaldo Tavares Grangeiro, 2° secretario respectivamente e demais 

senhores vereadores Geraldo Gislasio Sampaio, José Tavares de Lucena, 

Ricardo Leite de Figueiredo, Francisco Livino Diniz, todos presentes. 

Havendo número legal e tendo invocado as bengãos de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o senhor Presidente declarou aberto os trabalhos da presente 

reunião, a qual tem como finalidade dar Posse a nova Mesa Diretora eleita 

em 23 de Agosto de 2022 que ficou composta da seguinte forma: Manoel 

Luiz Alves Filho C.P.F 004.467.813-47-PRESIDENTE; Ricardo Leite de 

Figueiredo C.P.F 033.394.263-92-VICE-PRESIDENTE; José Tavares de 

Lucena C.P.F 427.473.923-68 1° SECRETARIO e Maria Helena Sampaio da 

Silva C.P.F 036.947.973-43 22 SECRETARIA, eleitos para dirigir o Poder 

Legislativo Municipal de Abalara no biênio 2023/2024. Dando 

continuidade aos trabalhos o senhor Presidente agradeceu as bênçãos do 

nosso senhor Jesus Cristo declarando iniciada a presente sessão. Dando 

sequência o senhor Presidente confirmou a presença de QuOrum suficiente 

para realização da mesma. Observando o momento, o senhor Presidente 

convidou os senhores vereadores que irão compor a nova mesa diretora 

para ficar de pé e prestarem o seguinte compromisso: Prometo cumprir, 

defender e manter a Constituição do Brasil, a deste Estado e a Lei Orgânica 

do município, observar as Leis e desempenhar com probidade o mandato 

a que me foi confiado e promover o bem estar coletivo-. Cada um de pé 

responde: -Assim prometo-. Assim feito o senhor presidente declarou 

Manoel Luiz Alves Filho 

PRESIDENTE 

CPF 
004.467.s1 3-47 
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empossada a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Abaiara, para o 
biênio 2023/2024, composta da seguinte maneira: Manoel Luiz Alves Filho 
C.P.F 004.467.813-47- PRESIDENTE; Ricardo Leite de Figueiredo C.P.F 
033.394.263-92- VICE-PRESIDENTE; José Tavares de Lucena C.P.F 
427.473.923-68 12 SECRETARIO e Maria Helena Sampaio da Silva C.P.F 
036.947.973-43 22 SECRETARIA, eleitos para dirigir o Poder Legislativo 
Municipal de Abaiara no biênio 2023/2024, convidando-o a todos para 
ocuparem seus respectivos lugares a Mesa Diretora. 0 Presidente 
comunicou aos nobres colegas que pela falta de 02 vereadores a eleição 
das comissões ficará para próxima sessão ordinária. 0 senhor presidente 
aproveitou o momento e usou em breves palavras agradecendo 
primeiramente a Deus a sua família aos colegas vereadores e aos amigos 
que confiaram esta missão de dirigir a Poder Legislativo Municipal de 
Abaiara pela V- vez, um sonho que está sendo realizado, prometo muito 
trabalho em prol das comunidades, dedicação, compromisso e 
transparência com o mandato que está sendo iniciado, zelar, contribuir 
aplaudir e criticar a final não podemos esquecer que o Poder Legislativo 
trata-se de um órgão fiscalizador, como toda população é um fiscal do 
serviço público, somos peças de dois poderes independentes mais que 
precisam está sempre em sintonia para que todos os projetos e metas 
sejam alcançados, e é neste contexto que o Poder Legislativo de Abaiara 
estará de portas abertas para receberem vocês no nosso dia a dia, será um 
imenso prazer poder contar com a participação de todos vocês, meu muito 
obrigado. Dando continuidade o senhor Presidente ordenou que a palavra 
fosse franqueada aos demais colegas vereadores e autoridades presentes: 
Estiveram presente as seguintes pessoas ao recinto da Câmara Municipal, 
Prefeito Afonso Tavares Leite, ex Prefeito Chico Sampaio, representante do 
Deputado José Guimarães Igor Carlos, Empresário Leonidas Furtado 
Sampaio, Presidente do PT Raul Dantas , Ex Secretario Marcelo Alves, Dr 
Dé Vicente, Dr. Nanda advogados presentes, ex vereador Joaozinho Serra, 
Américo Sampaio. Usou a palavra o senhor Prefeito Municipal Afonso 
Tavares Leite parabenizando o presidente eleito Manoel Alves, agradeceu 
também o trabalho realizado pelo Ex Presidente Francisco Eliseu Moreira 
Filho (Lulu), comentou sobre as novas instalações da câmara parabenizando 
pela grande reforma feita pele Ex Presidente Lulu. Fez um breve co tár o 
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empossada a nova mesa diretora da Camara Municipal de Abalara, para o 
biênio 2023/2024, composta da seguinte maneira: Manoel Luiz Alves Filho 
C.P.F 004.467.813-47- PRESIDENTE; Ricardo Leite de Figueiredo C.P.F 
033.394.263-92- VICE-PRESIDENTE; José Tavares de Lucena C.P.F 
427.473.923-68 12 SECRETARIO e Maria Helena Sampaio da Silva C.P.F 
036.947.973-43 22 SECRETARIA, eleitos para dirigir o Poder Legislativo 
Municipal de Abaiara no biênio 2023/2024, convidando-o a todos para 
ocuparem seus respectivos lugares a Mesa Diretora. 0 Presidente 
comunicou aos nobres colegas que pela falta de 02 vereadores a eleição 
das comissões ficará para próxima sessão ordinária. 0 senhor presidente 
aproveitou o momento e usou em breves palavras agradecendo 
primeiramente a Deus a sua família aos colegas vereadores e aos amigos 
que confiaram esta missão de dirigir k iPoder Legislativo Municipal de 
Abalara pela 1P- vez, um sonho que ses.ta sendo realizado, prometo muito 
trabalho em prol das comunidades, dedicação, compromisso e 
transparência com o mandato que está sendo iniciado, zelar, contribuir 
aplaudir e criticar a final não podemos esquecer que o Poder Legislativo 
trata-se de um órgão fiscalizador, como toda população é um fiscal do 
serviço público, somos pegas de dois poderes independentes mais que 
precisam esta sempre em sintonia para que todos os projetos e metas 
sejam alcançados, e é neste contexto que o Poder Legislativo de Abalara 
estará de portas abertas para receberem vocês no nosso dia a dia, será um 
imenso prazer poder contar com a participação de todos vocês, meu muito 
obrigado. Dando continuidade o senhor Presidente ordenou que a palavra 
fosse franqueada aos demais colegas vereadores e autoridades presentes: 
Estiveram presente as seguintes pessoas ao recinto da Camara Municipal, 
Prefeito Afonso Tavares Leite, ex Prefeito Chico Sampaio, representante do 
Deputado José Guimarães Igor Carlos, Empresário Leonidas Furtado 
Sampaio, Presidente do PT Raul Dantas , Ex Secretario Marcelo Alves, Dr 
De Vicente, Dr. Nanda advogados presentes, ex vereador Joaozinho Serra, 
Américo Sampaio. Usou a palavra o senhor Prefeito Municipal Afonso 
Tavares Leite parabenizando o presidente eleito Manoel Alves, agradeceu 
também o trabalho realizado pelo Ex Presidente Francisco Eliseu Moreira 
Filho (Lulu), comentou sobre as novas instalações da câmara parabenizando 
pela grande reforma feita pelt Ex Presidente Lulu. Fez um breve co tário 
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Usou a Palavra o Senhor 

Igor Carlos representante do Deputado Federal José Guimaraes, trazenco 

também uma mensagem do deputado aos presentes ao novo presidente da 

casa, que a mensagem possa unir forças para um desenvolvimento melhor 

entre os poderes. Em seguida a palavra foi concedida ao Vereador José 

Tavares de Lucena que rebateu as criticas do Prefeito com relação ao 

edifício da Câmara que antes parecia uma casa de farinha, ressaltou ainda 

o vereador Deda jó expondo todos os benefícios por ele conquistado 

durante seu mandato, não concordando com a colocação infeliz do Prefeito 

Afonso, que achou melhor se retirar do recinto. Usou a palavra o Ex Prefeito 

Chico Sampaio, parabenizando o presidente eleito Manoel Alves e também 

rebateu as criticas feito pelo prefeito ao antigo Edificio da Câmara. Usou a 

palavra o Vereador Ricardo Leite vice-Prefeito fazendo um agradecimento 

a todos presentes fez um ato de companheirismo pedindo que os pais do 

presidente Manoel Alves sentasse ao lado do mesmo. Ricardo ainda fez um 

comentário sobre os novos trabalhos que devem ser realizados e atingidos 

durante o novo comando da casa. Sem mais oradores e nada mais a tratar 

o senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. 
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sobre  sua gestão nestes anos que se passaram. Usou a Palavra o Senhor 

Igor Carlos representante do Deputado Federal José Guimaraes, trazendo 

também uma mensagem do deputado aos presentes ao novo presidente da 

casa, que a mensagem possa unir forças para um desenvolvimento melhor 

entre os poderes. Em seguida a palavra foi concedida ao Vereador José 

Tavares de Lucena que rebateu as criticas do Prefeito com relação ao 

edifício da Câmara que antes parecia uma casa de farinha, ressaltou ainda 

o vereador Deda jó expondo todos os benefícios por ele conquistado 

durante seu mandato, não concordando com a colocação infeliz do Prefeito 

Afonso, que achou melhor se retirar do recinto. Usou a palavra o Ex Prefeito 

Chico Sampaio, parabenizando o presidente eleito Manoel Alves e também 

rebateu as criticas feito pelo prefeito ao antigo Edificio da Câmara. Usou a 

palavra o Vereador Ricardo Leite vice-Prefeito fazendo um agradecimento 

a todos presentes fez um ato de companheirismo pedindo que os pais do 

presidente Manoel Alves sentasse ao lado do mesmo. Ricardo ainda fez um 

comentário sobre os novos trabalhos que devem ser realizados e atingidos 

durante o novo comando da casa. Sem mais oradores e nada mais a tratar 

o senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. 
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