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Ata da 68ª 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 16h17min (dezesseis horas e dezessete minutos) do dia 17 (dezessete) 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 67ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Barbalha. CORRESPONDÊNCIAS Ofício da Sra. Maria Gorete da Silva, 

solicitando uso da Tribuna Popular para tratar sobre a implantação do Polo do 

Centro Universitário de Maringá em Barbalha; Ofício n° 1611-01/2021 da 

AMASBAR em resposta ao ofício n° 0411007/2021; Ofício n° 025/2021 do 

Balneário do Caldas com levantamento de débitos fiscais junto à Receita Federal; 

Ofício n° 027/2021 do Balneário do Caldas com prestação de contas referente ao 

mês de setembro/2021; Ofício n° 012/2021 do Hotel das Fontes apresentando 

prestação de contas do mês de setembro/2021. 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. Parecer da 

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 

72/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Lei n° 66/2021 de autoria da 

Vereadora Efigênia Mendes Garcia, Institui o Programa “ADOTE UMA 

LIXEIRA”, no município de Barbalha e dá outras providências.”. Parecer da 

Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Nº 27/2021, 

Favorável a Tramitação do Projeto de Lei n° 66/2021 de autoria da 

Vereadora Efigênia Mendes Garcia, Institui o Programa “ADOTE UMA 

LIXEIRA”, no município de Barbalha e dá outras providências.”. Parecer da 

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 
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71/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Lei n° 67/2021 de autoria do 
Executivo Municipal, Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

instrumento de doação com cláusula resolutiva de próprio municipal em favor 

das empresa das Empresas Donizete Distribuidora de Alimentos LTDA, D & D 

Distribuidora de Alimentos LTDA e Tetê Atacadista de Alimentos LTDA para 

expandirem suas instalações neste Município e dá outras providências. Parecer 

da Comissão Permanente de Finanças e Defesa do Consumidor Nº 30/2021, 

Favorável a Tramitação do Projeto de Lei n° 67/2021 de autoria do 

Executivo Municipal,  Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

instrumento de doação com cláusula resolutiva de próprio municipal em favor 

das empresa das Empresas Donizete Distribuidora de Alimentos LTDA, D & D 

Distribuidora de Alimentos LTDA e Tetê Atacadista de Alimentos LTDA para 

expandirem suas instalações neste Município e dá outras providências. Parecer 

da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos Nº 04/2021, 

Favorável a Tramitação do Projeto de Lei n° 67/2021 de autoria do 

Executivo Municipal, Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

instrumento de doação com cláusula resolutiva de próprio municipal em favor 

das empresa das Empresas Donizete Distribuidora de Alimentos LTDA, D & D 

Distribuidora de Alimentos LTDA e Tetê Atacadista de Alimentos LTDA para 

expandirem suas instalações neste Município e dá outras providências. Parecer 

da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 

Nº 73/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Lei n° 69/2021 de autoria 

do Vereador João Ilânio Sampaio, Dispõe sobre denominação de logradouro 

que indica e dá outras providências. Requerimento n°661/2021 de autoria do 

Vereador André Feitosa, Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal 

com cópia a Secretária Municipal de Administração e ao Ministério Público, 

solicitando informações porque o cadastro de digitais até mesmo dentro da 

mesma unidade é para uns e outros não. Requerimento n° 662/2021 de autoria 

do Vereador João Ilânio Sampaio, Requer que seja enviado ofício à secretaria 

municipal de infraestrutura e obras com cópia ao prefeito municipal, solicitando 

a construção de uma praça, em um terreno do município na rua Padre Jataí no 

Bairro do Rosário, mais precisamente ao lado da Escola Maria Alacoque 

Sampaio, haja vista que esse terreno está em total abandono e sendo utilizado por 

pessoas que moram nas proximidades do mesmo para criar animais. 

Requerimento n° 663/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz 

Neto, Requer que seja enviado ofício a CAGECE, solicitando providências 

urgentes em relação a falta de água nos bairros da cidade de Barbalha, haja vista 

que todo bairro hoje, em nossa cidade, está com problema de falta de água, 

geralmente durante a semana sempre tem um logradouro com dois ou três dias 

com a falta do precioso líquido, prejudicando todos os barbalhenses. 

Requerimento n° 664/2021 de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos 
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Santos, Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que 

criem, em âmbito municipal, um setor de assessoria jurídica para atender as 

famílias carentes de Barbalha. 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 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° 667/2021 de autoria dos Vereador Antônio 

Ferreira de Santana e João Ilânio Sampaio, Requer que seja enviado oficio a 

Secretaria municipal de Infraestrutura e Obras solicitando, o mais breve possível, 

correções estruturais na quadra de esportes do Sítio Lagoa. tendo em vista que a 

mesma se encontra em estado de abandono há muito tempo com alambrado de 

proteção, traves, mureta em alvenaria e piso bastante deteriorados, inclusive 

informações dão conta de que ainda no ano passado crianças se acidentaram no 

local. O quadro elétrico encontra-se totalmente exposto com fios desencapados 

colocando em risco as pessoas que frequentam o referido local. Requerimento 

n° 668/2021 de autoria do Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves 

Junior, Requer que seja enviado ofício ao secretário municipal de meio ambiente 

e recursos hídricos, solicitando capinação e limpeza no terreno público que fica 

localizado ao lado do CEI do Bairro do Rosário. Requerimento n° 669/2021 de 

autoria do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim do Cartório,  
Requer que seja enviado ofício, novamente, ao prefeito municipal com cópia ao 

Secretário de Infraestrutura e obras, solicitando e novamente indicando a 

INCLUSÃO das Ruas Jundiaí e a Rua José Quental, localizadas no Bairro Alto 

da Alegria, para que sejam beneficiadas através do Programa SINALIZE do 

Governo do Estado. Requerimento n° 670/2021 de autoria dos Vereadores 

Odair José de Matos, André Feitosa, Antônio Ferreira, Hamilton Lira, 

Dorivan Amaro, Efigênia Garcia, Luana dos Santos Gouvêa, Dernival 

Tavares da Cruz – Véi Dê, João Ilânio Sampaio e Francisco Marcelo Saraiva 
Neves Junior, Requer que seja enviado ofício ao Governador Camilo Santana 

com cópia ao Deputado Fernando Santana, registrando votos de agradecimentos 

pelas diversas obras autorizadas para o Município de Barbalha. Requerimento 

n° 671/2021 de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, 
Requer que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras 

com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando a recuperação das estradas vicinais 

do município, haja vista que está chegando a quadra invernosa e pouco foi feito e 

tem locais que não foi feito absolutamente nada, especialmente no pé de serra, 

Sítio São Joaquim, Santa Rita, Cocos e Flores e também no Sítio taquari. 
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Solicitando, assim, a urgência no plano de trabalho para recuperar essas estradas. 

Requerimento n° 672/2021 de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso 

Xavier Teles, Requer que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de meio 

ambiente e recursos hídricos com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura 

e obras, solicitando um serviço de capinação e limpeza nas ruas do bairro do 

Rosário e do Rosarinho, em nosso município. Requerimento n° 673/2021 de 

autoria da Vereadora Luana dos Santos Gouvêa, Requer que seja enviado 

ofício à Secretaria de Saúde, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando o 

retorno da ambulância que dava suporte ao PSF do Sítio Macaúba e Sítios 

vizinhos, haja vista a alta demanda de pessoas que para deslocarem-se para 

hospitais e clínicas na sede do Município necessitam do transporte em 

ambulância. Requerimento n° 674/2021 de autoria do Vereador Eufrásio 

Parente de Sá Barreto, Requer que seja enviado ofícios ao Secretário Municipal 

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

infraestrutura e Obras, a PROURBI ILUMINAÇÃO PÚBLICA e ao Prefeito 

Municipal, solicitando limpeza, capinação, construção de canaletas e recuperação 

de canaletas de escoamento de águas servidas, complementação de calçamentos, 

colocação de postes e instalação de luminárias completas nas Ruas P-7, P-8, P-9 

e P-10, no Bairro Alto da Alegria e também na rua São Vicente, Bairro Jardins 

dos Ipês. Requerimento n° 675/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva 

da Cruz Neto, Requer que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de 

Esportes com cópia ao Prefeito Municipal, cobrando a recuperação da areninha 

do Bairro Alto da Alegria, tendo em vista que a mesma se encontra em péssimo 

estado de conservação, e, os moradores do referido logradouro estão cobrando a 

realização do referido serviço, a fim de melhor viabilizar o desenvolvimento da 

prática esportiva na localidade supracitada. Requerimento n° 676/2021 de 

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

ofício ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva com cópia ao secretário municipal de 

infraestrutura e obras Sr. Antônio Everardo, solicitando que providenciem a 

construção de uma passagem molhada (serviço em estrada rodoviária com o 

intuito de evitar acumulado de água na via pública) no Sítio Taquari (vizinho a 

residência do Sr. Francisco Alexandre). Requerimento n° 677/2021 de autoria 

da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, Requer que seja enviado ofício ao 

secretário municipal de infraestrutura e obras, solicitando que seja realizada uma 

visita nas imediações do cruzamento da Avenida Paulo Maurício e Rua T-6 do 

bairro Vila Santo Antônio, que é a rua que dá acesso ao Atacarejo Diniz, visto 

que com a criação de uma rotatória, houve a invasão das águas das chuvas nas 

residências dessa localidade, podendo causar danos maiores dependendo da 

quantidade de chuva. ORDEM DO DIA: Neste Momento o Presidente Odair 

José de Matos convidou o Sr. Wellington Alves de Souza Calixto para fazer 

uso da Tribuna Popular, que falou sobre a implantação do Polo Barbalha do 
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Centro Universitário de Maringá. Logo após o Presidente abriu espaço para as 

Proposições Verbais: Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles – Solicitou envio 

de ofício de pesar a família de Juliana Rodrigues; Solicitou envio de ofício de 

parabéns aos Presidentes reeleitos da OAB Juazeiro, Vavá Lemos, e OAB Ceará, 

Erinaldo Dantas. João Ilânio Sampaio – Solicitou envio de ofício de pesar a 

família de Juliana Rodrigues. PROJETOS: Projeto de Lei n° 66/2021 de 

autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, Institui o Programa “ADOTE 

UMA LIXEIRA”, no município de Barbalha e dá outras providências.”, em 

discussão. Sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 67/2021 de 

autoria do Executivo Municipal, Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar instrumento de doação com cláusula resolutiva de próprio municipal em 

favor das empresa das Empresas Donizete Distribuidora de Alimentos LTDA, D 

& D Distribuidora de Alimentos LTDA e Tetê Atacadista de Alimentos LTDA 

para expandirem suas instalações neste Município e dá outras providências, em 

discussão. Sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 69/2021 de 

autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, Dispõe sobre denominação de 

logradouro que indica e dá outras providências, em discussão. Sendo aprovado 

por unanimidade. REQUERIMENTOS: Foi retirado de pauta o 

Requerimento n° 668/2021 a pedido do autor e os requerimentos n° 665/2021 

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

discutidos e APROVADOS por unanimidade. O Presidente nos termos do art. 

153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 19h05min (dezenove horas e 

cinco 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.  


