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Ata da 81ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

Ausente: Dorivan Amaro dos Santos 

 

Às 17h30min. (dezessete horas e trinta minutos) do dia 28 (vinte e oito) de novembro 

do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 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: Odair José de Matos, Carlos 

André Feitosa Pereira, Dernival Tavares da Cruz – Véi Dê, Antônio Correia do 

Nascimento, Antônio Ferreira de Santana, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Luana 

dos Santos Gouvêa, Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, João Ilânio Sampaio, 

Efigênia Mendes Garcia, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Eufrásio Parente 

de Sá Barreto – Farrim, Epitácio Saraiva da Cruz Neto e Francisco Erinaldo 

Ferreira dos Santos. 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. 

Nesta Sessão não haverá Material de Expediente, haja vista que será realizada a 

eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio 2023-2024. O Presidente Odair José 

de Matos leu o seguinte texto: Considerando que na forma do parágrafo 1° do 

Artigo 19 do Regimento Interno, não houve nenhum registro individual para 

os cargos da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024, aplica-se 

automaticamente o parágrafo 5° do mesmo Artigo qual seja “Caso não haja 

registro válido para algum dos cargos da Mesa Diretora, qualquer Vereador 

estará apto a ser votado para o(s) cargo(s) sem registro válido” e em seguida 

passa a palavra ao Vereador João Ilânio Sampaio o qual solicitou ao Plenário que o 

Vereador Dorivan Amaro dos Santos fizesse uma participação de forma virtual na 

sessão tendo em vista que o mesmo testou positivo para a Covid-19, ficando afastado de 

suas atividades, não podendo estar presente nesta sessão. Todos os Vereadores 

concordaram e o Vereador Odair José de Matos passa a palavra ao Vereador Dorivan 

Amaro dos Santos, de forma virtual, que justificou a sua ausência nesta sessão em 

virtude de ter testado positivo para a Covid -19, e, na oportunidade manifestou todo o 

seu apoio aos colegas Vereadores nesta eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023-

2024, oportunidade em que indicou o nome do vereador Odair José de Matos para estar 

à frente da presidência da Casa para o referido período legislativo, o que foi, no mesmo 

momento, acordado por todos os Edis presentes, necessitando entretanto o referendo dos 

votos de cada um dos parlamentares. Neste momento o Presidente Odair José de Matos 

convidou o Diretor Geral da Câmara Municipal Carlos Tafarel da Silva Rafael para 

conferir a urna mostrando para todos presentes que a mesma estava completamente 
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vazia sendo colocada no local da votação. Foi iniciada a votação para o cargo de 

Presidente, onde cada um foi chamado nominalmente para realizar a votação. 

Encerrada a votação o presidente convidou o Diretor Geral Carlos Tafarel da Silva 

Rafael para conduzir a urna até a Mesa Diretora para ser realizada a apuração dos votos 

para presidente, convidando os Vereadores Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim e 

Antônio Ferreira de Santana para fazer a contagem dos votos. Apurado os votos, foi 

eleito para Presidente da Câmara Municipal de Barbalha para o segundo Biênio - 

2023 - 2024, o vereador Odair José de Matos, aclamado pela totalidade dos 14 

(quatorze) votos possíveis. Iniciada a votação para o cargo de Vice-Presidente, onde 

cada um foi chamado nominalmente para realizar a votação. Encerrada a votação o 

presidente convidou o Diretor Geral Carlos Tafarel da Silva Rafael para conduzir a urna 

até a Mesa Diretora para ser realizada a apuração dos votos para Vice-Presidente, 

convidando os Vereadores Efigênia Mendes Garcia e Francisco Marcelo Saraiva Neves 

Júnior para fazer a contagem dos votos. Apurado os votos, foi eleito para Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Barbalha para o segundo Biênio - 2023 - 2024, 

o vereador Carlos André Feitosa Pereira, eleito com 11 (onze) votos, tendo 03 (três) 

votos em branco. Iniciada a votação para o cargo de Primeiro Secretário, onde cada 

um foi chamado nominalmente para realizar a votação. Encerrada a votação o 

presidente convidou o Diretor Geral Carlos Tafarel da Silva Rafael para conduzir a urna 

até a Mesa Diretora para ser realizada a apuração dos votos para 1º Secretário, 

convidando os Vereadores Dernival Tavares da Cruz – Véi Dê e Francisco Erinaldo 

Ferreira dos Santos para fazer a contagem dos votos. Apurado os votos, foi eleito para 

Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Barbalha para o segundo Biênio - 

2023 - 2024, o vereador Dorivan Amaro dos Santos, eleito com 10 (dez) votos, tendo 

04 (quatro) votos em branco. Iniciada a votação para o cargo de Segundo Secretário, 

onde cada um foi chamado nominalmente para realizar a votação. Encerrada a votação o 

presidente convidou o Diretor Geral Carlos Tafarel da Silva Rafael para conduzir a urna 

até a Mesa Diretora para ser realizada a apuração dos votos para 1º Secretário, 

convidando os Vereadores Epitácio Saraiva da Cruz Neto e Antônio Correia do 

Nascimento - Carlito para fazer a contagem dos votos. Apurado os votos, foi eleita 

para Segunda Secretária da Câmara Municipal de Barbalha para o segundo 

Biênio - 2023 - 2024, a vereadora Luana dos Santos Gouvêa, eleita com 11 (onze) 

votos, tendo 03 (três) votos em branco. O Presidente anunciou a nova Mesa Diretora 

para o Segundo Biênio 2023 - 2024 que ficou assim constituída: Presidente: Odair 

José de Matos; Vice- Presidente: Carlos André Feitosa Pereira; Primeiro 

Secretário: Dorivan Amaro dos Santos; Segunda Secretária: Luana dos Santos 

Gouvêa. Neste momento o Presidente passa a palavra ao Vice Presidente eleito Carlos 

André Feitosa Pereira – que a gradeceu a todos os Vereadores pelo apoio e pelo voto 

de confiança, salientando que é a terceira vez que é eleito Vice-Presidente desta Casa 

Legislativa. O Presidente eleito Odair José de Matos fez uso da Tribuna Popular – 

“Boa noite a senhoras e senhores vereadoras e vereadores, imprensa, assistência, 

internautas, todos que nos acompanham neste instante. Esses dias foi de muito diálogo, 

de anseios e que culminou com o resultado que todos vocês agora presenciaram. Tem 
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algumas questões que precisam ser colocadas, a primeira delas, eu perdi o meu pai há 

três meses e vocês não fazem ideia, eu não vou mostrar minha emoção aqui, o quanto, 

Vereador Farrim, eu gostaria que ele estivesse vivo pra vivenciar comigo esse 

momento. Eu não tenho dúvidas que ele estaria surpreso, até porque pra muitos foi 

surpresa, mas é uma alegria, uma vitória e uma conquista que eu gostaria de partilhar 

com meu pai, e, que pelos desígnios ele está lá em cima. Quero agradecer a minha 

família, a minha esposa Cláudia, as minhas filhas Maria Letícia e Maria Giselly que a 

cada dia me orgulham mais e me dão forças para continuar esse trabalh. Quero 

agradecer aos líderes desse projeto político composto por uma situação e que tem 

confiado no nosso trabalho, de modo especial ao Deputado Fernando Santana, que tem 

brilhado na Região do Cariri como grande líder, como conciliador, como uma pessoa 

que tem uma visão e uma luta incansável pela Região do Cariri. Não conheço Vereador 

Epitácio, nenhum deputado tão obstinado, tão disposto, tão presente nos municípios, 

como o Deputado Fernando Santana. Então a você Deputado Fernando Santana, 

minha gratidão pela confiança, pelo apoio, por participar junto conosco dessa 

construção. Agradeço também ao Prefeito Guilherme. É muito importante haver a 

harmonia entre os Poderes e o Prefeito Guilherme e a Presidência da Câmara buscará 

sempre estar juntos, a perspectiva de construir uma Barbalha melhor com alternativas, 

com geração de emprego, com obras, ouvindo as pessoas, fazendo planejamentos e 

dando a contribuição. Eu sempre disse que na vida nós temos duas alternativas, minha 

amiga Vereadora Efigênia, ou n´s passamos por ela como mero expectador, tanto fez 

como tanto faz, ou nós passamos por ela, Vereador João Ilânio, contribuindo naquilo 

que as pessoas, e, principalmente Deus nos permitiu. Quero finalizar reafirmando meu 

compromisso de sempre dialogar, de sempre ser transparente, de aproximar a Casa do 

Povo com o povo. Essas foram as premissas que implantei desde a primeira vez que tive 

a oportunidade de presidir a Câmara Municipal de Barbalha, uma das câmaras mais 

atuantes e que é uma grande referência, não só no Crajubar, mas em toda a Região do 

Cariri. Dizer que todos os méritos desta gestão que está findando, divido com todos, 

com cada vereadora, com cada vereador e que as responsabilidades, todas as 

responsabilidades são minhas. Agradeço aos servidores, a todo corpo que serve a 

Câmara Municipal de Barbalha. E, continuaremos juntos ouvindo as ideias, as opiniões 

para fazer e engrandecer a Câmara, com projetos valorizando os servidores, trazendo 

obras importantes, como a do gabinete, mas temos projetos importantes como 

melhoramentos no Plenário, reforma na frente desta Casa, mas acima de tudo cuidado 

humano, como valorizar a Procuradoria da Mulher Vereadora Luana e Vereadora 

Efigênia, valorizar a nossa juventude com o Curso Alcance, valorizar os servidores 

com capacitação, criar e implantar um novo PCCR que dê a vocês qualidade e 

condições de trabalho e acima de tudo o reconhecimento por tudo que vocês fazem pela 

Câmara de Barbalha. A minha gratidão, Antônio Ferreira, a minha gratidão Marcelo 

Júnior, a minha gratidão Naldo, a minha gratidão Epitácio, a minha gratidão a você 

Carlito, a minha gratidão João Ilânio, a minha gratidão Vereador Véi Dê, a minha 

gratidão querida Vereadora Efigênia, a minha gratidão Vereador Farrim, a minha 

gratidão Vereador André Feitosa, a minha gratidão Vereadora Luana. A todos vocês a 
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palavra verdadeira e de coração e, Obrigado. Boa noite a todos”. Em seguida a palavra 

foi facultada. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: João Ilânio Sampaio – 

que desejou muita sorte e sabedoria para conduzirem os trabalhos desta Casa 

Legislativa e parabenizou a todos pela escolha da nova Mesa Diretora. Francisco 

Marcelo Saraiva Neves Júnior – saudou a todos presentes e parabenizou a nova Mesa 

Diretora, desejando que possam conduzir da melhor forma esta Casa Legislativa. 

Efigênia Mendes Garcia – parabenizou a cada um dos eleitos da Mesa Diretora 

desejando sucesso na condução de amis um mandato à frente deste Poder Legislativo, 

que com certeza irá deixar uma grande marca na Câmara Municipal de Barbalha. Em 

seguida o Presidente Odair José de Matos informou a todos que hoje nesta sessão 

seria o último dia do Vereador Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos, tendo em vista o 

retorno do Vereador Tárcio Araújo Vieira – Tárcio Honorato, já na próxima sessão. 

Salientando que o vereador Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos lhe ensinou muito 

com a frase “Sem Deus não adianta nem tentar” e Deus lhe abençoou muito, sendo uma 

honra conviver com Vossa Excelência durante todo esse período nesta Casa Legislativa. 

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

19h27min (dezenove horas e vinte e sete 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 encontram disponíveis para consultas ou controvérsias em relação 

a esta, no Arquivo Sonoro desta Casa. 


