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Ata da 80ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2021. 

Presidência: Odair José de Matos 

Às 17h21min (dezessete horas e vinte e um minutos) do dia 22 (vinte e dois) 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 Ilânio Sampaio para fazer a ORAÇÃO DA TARDE. 

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

MATERIAL DE EXPEDIENTE. CORRESPONDÊNCIAS: ofício 001/20212, da 

categoria das A.S.G, solicitando a inclusão da insalubridade de 40% (quarenta por 

cento), no estatuto do município para beneficiar a categoria; Ofício 22.12.03/2021 da 

Secretaria de Educação, em resposta ao ofício nº 0911008/2021, referente ao 

requerimento nº 656 de autoria do Vereador João Bosco de Lima. Requerimento n° 

724/2021 de autoria do Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, Requer 

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e obras, o senhor Antônio 

Everardo, solicitando melhorias na estrada que liga o sítio Frutuoso ao Sítio Água Fria, assim 

também como a realização de roço. Solicito também melhorias na estrada que dá acesso ao 

assentamento são Judas Tadeu, localizado no Sítio Pinheiros. Requerimento n° 725/2021 

de autoria do Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, Requer que seja 

enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e obras, com cópia ao secretário de 

meio ambiente e recursos hídricos, solicitando a colocação de postes com luminárias na rua 

José Antoni Idene Soares Sampaio, localizada no Distrito do Caldas, assim também como a 

realização de limpeza e capinação da referida rua. Requerimento n° 731/2021 de autoria 

do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Requer que seja enviado ofício ao 

Secretário Municipal de 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. 
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Requerimento n° 738/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz 

Neto, Requer que seja envido ofício ao Deputado Fernando Santana, solicitando seu 

empenho para a realização do calçamento da via que liga o Distrito Estrela ao Sítio Santa 

Tereza, em nosso Município. Requerimento n° 739/2021 de autoria do Vereador 

Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim do Cartório, Requer que seja enviado 

Ofício à IC Projetos e Construções EIRELI, com cópias à Secretaria de Infraestrutura e Obras 

e ao Prefeito Municipal, solicitando que aproveitem a obra em andamento de Revitalização do 

Distrito de Arajara e façam a construção de passagens de nível para garantir a segurança de 

moradores e visitantes do Arajara, e, que também façam a correção na largura das ruas, pois 

da forma que está sendo feito só vai trazer transtornos e prejuízos aos moradores, 

comerciantes e visitantes daquele Distrito. Requerimento n° 740/2021 de autoria do 

Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim do Cartório, Requer que seja 

enviado ofício ao Prefeito Municipal com cópia à Secretaria Municipal de Finanças e de 

Administração, solicitando esclarecimentos à cerca do não pagamento do 13° salário dos 

servidores contratados, que tiveram os seus contatos extintos em Junho de 2021, que foram 

prorrogados até o dia 10 desse mês de dezembro de 2021. Requerimento n° 741/2021 de 

autoria do Vereador João Bosco de Lima, Requer que seja enviado ofício à secretaria 

do meio ambiente, solicitando que seja averiguado e tomado as providências cabíveis, tendo 

em vista que recebemos denúncias advindas do Sítio Tabocas, onde na citada comunidade 

está acontecendo maus tratos e até envenenamento em animais da espécie canina. 

Requerimento n° 742/2021 de autoria do Vereador João Bosco de Lima, Requer 
que seja enviado ofício ao secretário municipal do infraestrutura e Obras, cobrando mais uma 

vez a regularização da iluminação pública, pois muitas pessoas pagam sem nunca terem tido a 

referida iluminação, então pedimos a devolução do dinheiro já recebido e a suspensão 

imediata da cobrança. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTOS: Requerimentos 

foram discutidos e APROVADOS por unanimidade, com EXCEÇÃO dos 

requerimentos Nº 731/2021 e 740/2021, Retirado e Pauta pelos autores. 

PALAVRA FACULTADA – Não houve palavra facultada por falta de quórum. O 

Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 19h24 

(dezenove 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.  


