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Ata da 61ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2021. 

Presidência: Odair José de Matos 

Ausente: João Bosco de Lima 

Às 16h19min (dezesseis horas e dezenove minutos) do dia 18 (dezoito) de 

outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), no Plenário da Câmara 

Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, sito à Rua Sete de setembro, 77 – 

Centro, nesta Cidade de Barbalha-CE, onde presentes estavam os seguintes 

Vereadores: Antônio Ferreira de Santana, Dernival Tavares da Cruz – Véi 

Dê, Dorivan Amaro dos Santos, André Feitosa, Efigênia Mendes Garcia, 

Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, Antônio Hamilton Ferreira Lira, 

Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, Luana dos Santos Gouvêa, João 

Ilânio Sampaio, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Tárcio Araújo Vieira, 
Epitácio Saraiva da Cruz Neto e Odair José de Matos. O Presidente constatou 

que havia número legal de vereadores e nos termos do inciso XXV, letra “C”, do 

art. 32 do Regimento Interno, declarou aberta a sessão, convidando o edil João 

Ilânio Sampaio para fazer a ORAÇÃO DA TARDE. Nos termos do Art. 144 do 

Regimento Interno, passamos a LEITURA DO MATERIAL DE 

EXPEDIENTE que Constou de: Correspondências: Ofício n° 120/2021 da 

Agência Reguladora do Estado do Ceará em resposta ao requerimento n° 

585/2021; Convite do SINDINDUSTRIA para Missão Empresaria a Feira de 

Calçados e Acessórios; Ofício n° 203/2021 da Secretaria de Desenvolvimento 

Agrário em resposta ao requerimento 548/2021. Parecer da Comissão 

Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 64/2021, 

Favorável a Tramitação do Projeto de Lei n° 62/2021 de autoria do 

Vereador João Ilânio Sampaio, Institui a data 13 de dezembro como “Dia 

Municipal do Forró” em homenagem a data natalícia do músico Luiz Gonzaga, o 

“Rei do Baião”. Requerimento n° 619/2021 de autoria do Vereador Francisco 

Marcelo Saraiva Neves Junior, Requer que seja enviado ofício ao Secretário 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos com cópia ao Secretario de 

Municipal de Infraestrutura e Obras e ao Prefeito Municipal, solicitando 

capinação, construção de calçamento em pedra tosca e drenagem da rua 22 de 

Abril, localizada no Parque Bulandeira, visando assim melhorar o ir e vir das 

pessoas que ali residem. Requerimento n° 620/2021 de autoria do Vereador 

Dernival Tavares da Cruz – Véi Dê, Requer que seja enviado ofício ao 

Secretaria de Infraestrutura e Obras,  solicitando que seja feito o conserto do 

calçamento da Rua T 22 principalmente no local em frente à escola Monsenhor 

Murilo, no bairro Bela Vista e como também o conserto dos calçamentos em 
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paralelepípedo nas ruas do Centro de Barbalha. Requerimento n° 621/2021 de 

autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, Requer que seja enviado 

ofício a Secretaria Municipal de Administração com cópia ao Secretário 

Municipal de Mio Ambiente Sr. José Alex Saraiva de Sá Barreto, atendendo aos 

apelos da população de Barbalha, solicitando que sejam refeitas as canaletas de 

escoamento de água de esgoto da rua Ulisses Alvino da Silva no bairro 

Cirolândia. Requerimento n° 622/2021 de autoria do Vereador Dorivan 

Amaro dos Santos, Requer que seja enviado ofício ao Secretário de 

Infraestrutura e Obras Sr. Antônio Everardo, com cópia ao Secretário de Meio 

Ambiente Sr. Alex de Sá Barreto, a Secretária de Administração Catiane Landim, 

a Enel e ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva, solicitando que sejam feitas 

canaletas, pavimentação e que sejam colocados postes com iluminação pública 

na viela que interliga a rua da EEEP Otília Correia Saraiva (R. projetada I, 

Bulandeira) ao Corredor da AABB no Sítio Venha Ver, onde está sediada a 

Aliança de Misericórdia. Requerimento n° 623/2021 de autoria do Vereador 

João Bosco de Lima, Requer que seja enviado ofício a Secretária Municipal de 

Educação om cópia a Secretária Municipal de Administração e ao Prefeito 

Municipal que seja reconsiderado e repensado sobre a não disponibilidade de 

transporte para os alunos que começarão com aulas presidenciais como também 

merenda, pois houve reuniões e os quinto e nono ano, estarão voltando inclusive 

em escolas em reformas. Requerimento n° 624/2021 de autoria do Vereador 

Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Requer que seja enviado ofício à 

Secretaria de Infraestrutura e Obras, com cópia ao Prefeito Municipal, 

solicitando a recuperação/tapa buracos da ladeira que dá acesso do Sítio Farias, 

Distrito de Arajara, à Floresta Nacional do Araripe haja vista que o trecho estava 

intransitável e a própria comunidade em mutirão fez um trabalho paliativo. Mas 

faz-se necessário que o poder público recupere aquela importante via de acesso a 

Floresta Nacional do Araripe e ao vizinho Estado do Pernambuco. 

Requerimento n° 625/2021 de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, 
Requer que seja enviado ofício a todos os professores da rede pública Municipal, 

estadual e particulares de Barbalha, registrando votos de parabéns pela passagem 

do dia do professor. Requerimento n° 626/2021 de autoria do Vereador 

Eufrásio Parente de Sá Barreto - Farrim, Requer que seja enviado ofício ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras com cópia ao Prefeito Dr. 

Guilherme, solicitando que sejam realizados com o máximo de urgência, os 

serviços de tapa buracos na via de acesso do Sítio Terezas, no Distrito Arajara, 

via que interliga a rodovia CE-293 com a CE-386, e posteriormente aos reparos, 

aquela via seja beneficiada com pavimentação asfáltica, pois está sendo a única 

via de acesso aos Distritos Caldas e Arajara, bem como aos demais Sítios que 

compõem aquele Distrito. Requerimento n° 627/2021 de autoria do Vereador 

Eufrásio Parente de Sá Barreto - Farrim, Requer que seja enviado ofício ao 
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Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras e ao Prefeito Dr. Guilherme, 

solicitando em caráter de urgência, que sejam realizadas as devidas manutenções 

nos calçamentos das Ruas Princesa Isabel com Santos Dumont, Rua dos Cariris, 

Rua Nezinho de Sá, Rua Edmundo de Sá Sampaio, Rua Padre Ibiapina e a Rua 

Umarizeira, todas localizadas no Centro da Nossa querida Barbalha/CE. 

Requerimento n° 628/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz 

Neto, Requer que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e 

Obras , solicitando a reforma da quadra de esportes do Bairro casas Populares 

como também da quadra do Sítio Santana, a fim de melhor viabilizar o 

desenvolvimento da prática esportiva nas referidas localidades. Requerimento 

n° 629/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Requer 

que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde, solicitando que seja 

tomada as devidas providências em relação a falta e medicamentos básicos nos 

posto de saúde e remédios de alto custo na Farmácia Central, haja vista a grande 

reclamação dos barbalhenses que necessitam dos referido medicamentos. 

ORDEM DO DIA: Neste momento o Presidente Odair José de Matos abriu 

espaço para Proposições Verbais: Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles – 
Solicitou envio de Ofício de pesar a família do ex-Vereador Augustinho José dos 

Santos; Solicitou envio de ofício a Samuel Santos; Solicitou envio de ofício de 

parabéns pelo dia do pintor a George Pintor; Solicitou envio de ofício de 

parabéns pelo dia do Médico a todos os Médicos dos PSF’s e Hospitais do 

Município de Barbalha; André Feitosa – Solicitou envio de ofício de Parabéns 

ao Tenente Fábio; Solicitou envio de ofício de pesar a família da Sra. Maria 

Aires, extensivos a seus filhos e netos; Antônio Ferreira de Santana – Solicitou 

envio de ofício a todos os Médicos que prestam serviço a municipalidade e aos 

médicos dos Hospitais localizados no Município de Barbalha; Efigênia Mendes 

Garcia – Solicitou envio de ofício de parabéns ao Médico e empresário Samuel 

Salviano, pela passagem de seu aniversário. Neste momento o Presidente Odair 

José de Matos abriu espaço da Tribuna Popular para o Sr. Geraldo Sinésio, 

representante do Instituto Crajubar de Educação e Cultura, falar sobre o 

Projeto Empreendedorismo e Cidadania que será desenvolvido no bairro 

Alto da Alegria. PROJETOS: Projeto de Lei n° 62/2021 de autoria do 
Vereador João Ilânio Sampaio, Institui a data 13 de dezembro como o Dia 

Municipal do Forró em homenagem à data natalícia do músico Luiz Gonzaga do 

Nascimento, o Rei do Baião, em discussão, sendo aprovado por unanimidade. 

Requerimentos: Todos os requerimentos foram aprovados por 

unanimidade, com EXCEÇÃO do Requerimento n° 623/2021 RETIRADO 

DE PAUTA em virtude da ausência do autor. O Presidente nos termos do art. 

153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 17h54 (dezessete horas e 

cinquenta e quatro minutos). E para tudo constar, eu Antônio Hamilton Ferreira 

Lira, 1° Secretário, pelos apontamentos colhidos, lavrei a presente Ata, que 



 
 
 

  
 
 

Estado do Ceará 
Câmara Municipal de Barbalha 

Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000 
Fone/Fax. (0**88) 532 1068 – cambar@netcariri.com.br. 

 

depois de lida e aprovada será assinada. Os teores originais dos pronunciamentos, 

se encontraram disponíveis para consultas ou controvérsias em relação a esta, no 

Arquivo Sonoro desta Casa.  


