
 
 
 

  
 
 

Estado do Ceará 

Câmara Municipal de Barbalha 

Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000 

Ata da 79ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2021. 

Presidência: Odair José de Matos 

Às 17h08min (dezessete horas e oito minutos) do dia 20 (vinte) de dezembro 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, João Bosco de Lima, 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 Bosco e Lima para fazer a ORAÇÃO DA TARDE. 

Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a LEITURA DO 

MATERIAL DE EXPEDIENTE. CORRESPONDÊNCIAS: Ofício Nº 

2012001/2021 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barbalha, solicitando a 

Retirada do Expediente da 79ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução Nº 11/2021. 

Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa Nº 82/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Lei 72/2021 de 

autoria do Executivo Municipal, Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e 

emergenciais no âmbito da política de assistência desenvolvida pela Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social no Município de Barbalha/CE. Parecer da 

Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Nº 32/2021, Favorável a 

Tramitação do Projeto de Lei 72/2021 de autoria do Executivo Municipal, Dispõe 

sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da política de 

assistência desenvolvida pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social no 

Município de Barbalha/CE. Parecer da Comissão Permanente de Finanças Nº 

34/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Lei 72/2021 de autoria do 
Executivo Municipal, Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e 

emergenciais no âmbito da política de assistência desenvolvida pela Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social no Município de Barbalha/CE. Parecer da 

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 

83/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Lei Nº 74/2021, de autoria do 

Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal 

realizar doação de logradouro público em favor do Estado do Ceará, na forma que 

indica , âmbito do Município de Barbalha. Parecer da Comissão Permanente de 

Obras e Serviços Públicos Nº 07/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Lei 
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Nº 74/2021, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre autorização para o 

Poder Executivo Municipal realizar doação de logradouro público em favor do Estado 

do Ceará, na forma que indica, âmbito do Município de Barbalha. Parecer da 

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 

84/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Lei Nº 75/2021, de autoria do 

Executivo Municipal, dispõe sobre alteração na Lei 1.431/2000 e dá outras 

providências. Parecer da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos Nº 

08/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Lei Nº 75/2021, de autoria do 

Executivo Municipal, dispõe sobre alteração na Lei 1.431/2000 e dá outras 

providências. Requerimento n° 721/2021 de autoria da Vereadora Luana dos 

Santos Gouvêa, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando 

reforma da Unidade de Saúde do Sítio Barro Vermelho, visando a melhor qualidade no 

atendimento da População daquela localidade e Sítios Vizinhos. Requerimento n° 

722/2021 de autoria da Vereadora Luana dos Santos Gouvêa, Requer que seja 

enviado ofício ao DETRAN, Superintendência de Obras Públicas - SOP e 

DEMUTRAN, solicitando melhorias na sinalização da CE - 386, no seu trecho Caldas 

- Arajara, especificamente no Sítio Macaúba na entrada do campo de futebol e na 

entrada do Sítio Tabocas, pois a falha e falta de sinalização orientando os condutores a 

reduzirem a velocidade nos referidos locais, tem levado a ocorrência de vários 

acidentes. Requerimento n° 726/2021 de autoria do Vereador Expedito Rildo 

Cardoso Xavier Teles, Requer que seja enviado ofício a Secretária Municipal de 

Saúde, solicitando os números da vacinação, qual o percentual de doses já aplicados e 

as faixas etárias atingidas e qual o prognóstico de quando a secretaria entende que vai 

atingir um percentual seguro de vacinação no município de Barbalha. Requerimento 

n° 727/2021 de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, Requer que seja 

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

solicitando que façam a sinalização de trânsito de todo o município Barbalha, pondo 

semáforos, faixas de pedestre e placas de trânsito de modo que todo o município seja 

devidamente sinalizado para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. 

Requerimento n° 728/2021 de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, 
Requer que seja enviado ofício ao secretário municipal de Infraestrutura e Obras, 

solicitando que seja realizado reparos no calçamento da Vila Mulato e na estrada que 

dá acesso ao Sítio Bonfim, visto que com as chuvas algumas pedras  encontram-se 

soltas, podendo ocasionar acidentes. Requerimento n° 730/2021 de autoria da 

Vereadora Efigênia Mendes Garcia, Requer que seja enviado ofício à Secretaria da 

Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) do Estado do 

Ceará, solicitando a visita do ônibus lilás para que em parceria com a Procuradoria 

Especial da Mulher da Câmara Municipal de Barbalha, possam oferecer atendimento 

às mulheres em situação de violência. Com serviços de assistência social, jurídica e 

psicológica. Requerimento n° 731/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva 

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



 
 
 

  
 
 

Estado do Ceará 

Câmara Municipal de Barbalha 

Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000 

Infraestrutura  Obras com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja feita a 

limpeza imediata do Riacho da Bela Vista, haja vista que com essas primeiras chuvas 

as águas já invadiram as casas dos moradores localizadas ao lado  do referido riacho. 

Salientando que os moradores do local estão bastante preocupados com essa situação, 

com medo de perderem seus objetos pessoais. Essa limpeza é necessária e de 

fundamental importância enquanto não sai o tão sonhado Canal da Bela Vista, tendo 

em vista ser essa uma promessa de campanha do Prefeito Municipal e do Governador 

Camilo Santana. Requerimento n° 732/2021 de autoria do Vereador Dernival 

Tavares da Cruz – Véi Dê, Requer que seja enviado ofício  secretaria de municipal de 

infraestrutura e obras, solicitando que seja feito o conserto de um buraco no leito da 

via da Rua Zuca Sampaio com a rua Padre Correia,  próximo a residência do Sr. 

Edimar de Sá. Verifica-se no local um buraco no leito da rua, o que causa problemas 

aos veículos e pedestres que por ali transitam diariamente. Requerimento n° 733/2021 

de autoria do Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira, Requer que seja enviado 

ofício ao Secretário Municipal de Esporte com cópia ao Prefeito Municipal, 

solicitando que seja feita as seguintes adequações no campo de futebol da comunidade 

do Sítio Barro Vermelho a fim de melhorar a estrutura do mesmo para realização de 

jogos e futebol no referido campo tais como: construção de muro de arrimo, 

construção de alambrados e telas de proteção para evitar que as bolas caiam nas casas 

e terrenos de vizinhos, como também a conclusão  e instalações dos banheiros e 

vestiário. Requerimento n° 734/2021 de autoria do Vereador Antônio Hamilton 

Ferreira Lira, Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme, 

solicitando que seja feito um projeto e posteriormente seja executado a instalação de 

uma rede elétrica para iluminação pública na estrada que liga avenida Leão Sampaio 

até a comunidade do Barro Vermelho e Baixio dos Cordas. Requerimento n° 

735/2021 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, Antônio Everardo,  prevendo a quadra invernosa, solicitando 

que providenciem a limpeza do Canal do Riacho Seco, situado no bairro Bela Vista, 

enquanto não é concluída a obra de reconstrução deste riacho. Requerimento n° 

736/2021 de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, Requer que seja 

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

infraestrutura e obras Sr. Antônio Everardo, solicitando que efetuem uma reforma na 

praça Silton Luna situada no bairro Cirolândia. Requerimento n° 737/2021 de 

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

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

conserto do calçamento da ladeira que dá acesso do Sítio Cabeceiras ao Sítio Bonfim. 

Ressalto que tal trecho está danificado o que tem dificultado o trânsito de veículos e 

pedestres. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 72/2021, de autoria do Executivo 

Municipal, Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no 

âmbito da política de assistência desenvolvida pela Secretaria do Trabalho e 
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Desenvolvimento Social no Município de Barbalha/CE, em discussão. Sendo 

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº 74/2021, de autoria do Executivo 

Municipal, Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal realizar 

doação de logradouro público em favor do Estado do Ceará, na forma que indica, no 

âmbito do Município de Barbalha, em discussão. Sendo aprovado por unanimidade. 

Projeto de Lei Nº 75/2021, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre 

alteração na Lei 1.431/2000 e dá outras providências, em discussão. O Vereador 

Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles pediu VISTO ao Projeto de Lei 75/2021 e o 

Presidente Odair José de Matos não concedeu e colocou o Projeto de Lei 75/2021 

em votação. Sendo aprovado com a seguinte votação: 09 (nove) Votos Favoráveis, 

02 (dois) Votos Contrários e 02(duas) Abstenções. REQUERIMENTOS: 

Requerimentos foram discutidos e APROVADOS por unanimidade, com 

EXCEÇÃO do requerimento Nº 731/2021, de autoria do Vereador Epitácio Saraiva 

da Cruz Neto, Retirado e Pauta pelo autor. Neste momento a Presidência foi 

transferida para o Vice Presidente André Feitosa. O Presidente convidou o 

Prefeito Municipal, Dr. Guilherme Sampaio Saraiva e a Primeira Dama Catiane 

Landim, para fazerem parte da Mesa Diretora. PALAVRA FACULTADA – 

Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles – Solicitou envio de ofício de parabéns a 

Mercedes Magalhães pela passagem de seu aniversário; Solicitou envio de oficio de 

parabéns a Gilberto filho de Samuel. Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior – 

Solicitou envio de ofício de parabéns a AJA – Agentes Jovens Ambientais pelas ações 

desenvolvidas no Distrito do Caldas; Ofício de agradecimento a Ricardo Mariano pelo 

empenho em ações que beneficiam o Distrito do Caldas. Antônio Hamilton Ferreira 

Lira – Solicitou envio de parabéns ao casal Alex Oliveira e Ana Paula pelos 

15(quinze) anos de casamento. O Presidente passou a palavra ao Prefeito 

Municipal Dr. Guilherme Sampaio Saraiva que fez um balanço geral do primeiro 

ano de sua gestão, fazendo uma explanação das obras que já foram iniciadas no 

município de Barbalha como também das demais que já estão no seu programa de 

governo, mas ainda não foram iniciadas. O Presidente nos termos do art. 153 do 

Regimento Interno encerrou a Sessão às 20h24 (vinte horas e vinte e quatro 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.  


