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Ata da 69ª 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 16h18min (dezesseis horas e dezoito minutos) do dia 19 (dezenove) de 

novembro 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, João Ilânio Sampaio, Expedito 

Rildo Cardoso Xavier Teles, Tárcio Araújo Vieira, Epitácio Saraiva da Cruz 
Neto, Luana dos Santos Gouvêa 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. ATAS: Ata da 68ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Barbalha. CORRESPONDÊNCIAS Ofício n° 1372/2021 da Secretaria de 

Trabalho e Desenvolvimento Social; Ofício n° 135/2021 em resposta ao ofício n° 

1811001/2021 do Gabinete do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto; Convite 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a LIVE “Programa Jovem 

Aprendiz direcionado para empresas”. Projeto de Resolução n° 09/2021 de 

autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Confere Título de 

Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. 

Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa Nº 74/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Resolução 
n° 07/2021 de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, Confere Título 

de Cidadã Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. 

Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa Nº 75/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Resolução 
n° 08/2021 de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, Confere Título de 

Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. 

Requerimento n° 665/2021 de autoria do Vereador João Bosco de Lima, 
Requer que seja enviado ofício à secretaria municipal de administração, 

solicitando a regularização, junto a Unimed, do plano Unimed. Requerimento n° 

666/2021 de autoria do Vereador João Bosco de Lima, Requer que seja 
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enviado ofício ao Prefeito Municipal com cópia ao secretário municipal do meio 

ambiente e recursos hídricos, pedindo mais uma vez, serviços de terraplanagem 

na estrada que se inicia na CE 060 e termina no Sítio Betânia, como também 

pedimos o desassoreamento de barreiros na citada comunidade. Requerimento 

n° 678/2021 de autoria do Vereador Dernival Tavares da Cruz Neto – Véi 
Dê, Requer que seja enviado ofício à secretaria municipal de infraestrutura e 

obras com cópia ao DEMUTRAN, solicitando que seja feita a sinalização das 

lombadas que ficam localizadas na Avenida Paulo Maurício C. B. Sampaio, mais 

precisamente 2 (duas) que ficam em frente ao Colégio Virgílio Távora e 2 (duas) 

em frente ao Hospital Santo Antônio. Requerimento n° 680/2021 de autoria do 

Vereador Tárcio Araújo Vieira, Requer que seja enviado oficio ao ex. Prefeito 

Argemiro Sampaio, registrando votos de agradecimentos, tendo em vista que 

mesmo sem mandato Eletivo não para de trabalhar pela saúde da nossa região! 

articulou emenda para 2022, no valor R$ 1 Milhão reais com o Senador Tasso 

Jereissati para Custeio de ações em saúde no Hospital São Vicente de Paulo de 

Barbalha, unidade que atende toda nossa região. Requerimento n° 681/2021 de 

autoria do Vereador Tárcio Araújo Vieira, Requer que seja enviado ofício ao 

Ex-prefeito Argemiro Sampaio, registrando votos de parabéns porque esteve essa 

semana visitando moradores do bairro Antônio Inaldo de Sá Barreto. Bairro esse 

idealizado pelo ex prefeito. Requerimento n° 682/2021 de autoria do Vereador 

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

DER, solicitando reparos da manta asfáltica em trechos da CE que liga o Distrito 

do Caldas ao Distrito de Arajara, mais precisamente em trechos do Sítio Piquet 

nas proximidades do Bar do Peixe, assim também como o reparo em uma parte 

no Sítio Santo Antônio, mais precisamente na curva antes da residência do 

saudoso Senhor Raimundo Geraldo. Requerimento n° 683/2021 de autoria do 

Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Requer que seja enviado 

ofício a Secretária Municipal de Saúde, solicitando que seja informado a essa 

Casa Legislativa quais os tipos de serviços e o relatório dos atendimentos do 

novembro azul. Requerimento n° 684/2021 de autoria da Vereadora Efigênia 

Mendes Garcia, Requer que seja enviado ofício ao Secretário de Esporte do 

município com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja regularizada a 

situação do campo de futebol utilizado pela população do Sítio Correntinho, onde 

é realizado campeonatos e jogos da comunidade. Aproveito para reiterar os 

requerimentos já enviados onde trata da solicitação da troca da base de 

sustentação da Caixa d’agua, bem como o conserto da passagem molhada, visto 

que até o presente momento nada foi realizado para resolver essa problemática. 

Requerimento n° 685/2021 de autoria da Vereadora Efigênia Mendes 

Garcia, Requer que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura 

e obras, solicitando que seja realizado no Residencial Pedro Raimundo da Cruz, 

Barro Branco a troca das lâmpadas que se encontram queimadas, principalmente 
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na rua da Creche. E que seja encaminhada uma cópia para o Secretário de Meio 

Ambiente requerendo que seja realizada a poda das árvores da localidade, visto 

que as ruas no período noturno ficam escuras. Requerimento n° 686/2021 de 

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

ofício ao Prefeito Municipal, Dr. Guilherme Saraiva, com cópia ao Secretário de 

Infraestrutura e Obras, Sr. Antônio Everardo, solicitando, em caráter de urgência, 

que seja elaborado e executado um projeto de drenagem de água para a rua 

Minerva Dias de Sá Barreto, situada no bairro Cirolândia. Requerimento n° 

687/2021 de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, Requer que seja 

enviado ofício ao Prefeito Municipal, Dr. Guilherme Saraiva com cópia ao 

Secretário de Infraestrutura e Obras Sr. Antônio Everardo, solicitando que 

executem uma operação tapa-buracos e calçamento da estrada do Sítio Macaúba 

que dá acesso a antiga escola São Sebastião, iniciando nas proximidades do 

mercantil Serra Azul, passando pelo trecho do prédio da escola e seguindo até o 

final desta via pública. Requerimento n° 688/2021 de autoria da Vereadora 

Luana dos Santos Gouvêa, Requer que seja enviado ofício ao Departamento 

Estadual de Rodovias - DER e a Superintendência de Obras Públicas - SOP, 

solicitando a implementação de "Guarda Corpo" antes e depois da Ponte do Brito 

na CE-293 no trecho Barbalha-Arajara, haja vista a grande quantidade de 

acidentes ocorridos naquele local, inclusive muitos com vítimas fatais. Ressalto 

que essa estrada está sendo recapeada e faz-se necessária uma intervenção na 

Ponte do Brito com a colocação dessa proteção para evitar novos acidentes. 

Neste momento o Presidente Odair José de Matos passou a palavra para o Sr. 

Aquiles Soares – Secretário de Finanças do Município e Arthur André Pinheiro 

de Sousa – Contador do Município, que deram início a Audiência Pública sobre 

a Lei Orçamentária Anual – LOA 2022 com apresentação da mesma, empós 

dirimiram dúvidas dos Vereadores que estavam presentes, encerrada a audiência 

passou-se a ORDEM DO DIA: Neste Momento o Presidente Odair José de 

Matos abriu espaço para  Proposição Verbal: Efigênia Mendes Garcia – 

Solicitou envio de ofício de parabéns aos Conselheiros Tutelares de Barbalha 

pela passagem alusiva ao dia do Conselheiro Tutelar. PROJETOS: Projeto de 

Resolução n° 07/2021 de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, 
Confere Título de Cidadã Barbalhense a personalidade que indica e dá outras 

providências, em discussão. Sendo aprovado por unanimidade. Projeto de 

Resolução n° 08/2021 de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, Confere 

Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras 

providências, em discussão. Sendo aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTOS: Foram Retirados de Pauta os requerimentos n° 

665/2021 e 666/2021 pela ausência do autor. Os demais Requerimentos foram 

discutidos e APROVADOS por unanimidade, com EXCEÇÃO dos 

requerimentos nº 680 e 681, de autoria do Vereador Tárcio Honorato que 
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foram aprovados com a seguinte votação: 06 (seis) votos favoráveis e 07 (sete 
(sete) abstenções. O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno 

encerrou a Sessão às 18h29 (dezoito horas e vinte e nove minutos). E para tudo 

constar, eu Antônio Hamilton Ferreira Lira, 1° Secretário, pelos apontamentos 

colhidos, lavrei a presente Ata, que 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.  


