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Ata da 2ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha no 

ano de 2023. 

Presidência: Odair José de Matos 

Ausente: João Bosco de Lima e Efigênia Mendes Garcia 

Às 17h18min. (dezessete horas e dezoito minutos) do dia 19 (dezenove) de janeiro do ano de 

2023 (dois mil e vinte e três), 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 Ferreira de Santana, Antônio 

Hamilton Ferreira Lira, Luana dos Santos Gouvêa, João Ilânio Sampaio, Francisco 

Marcelo Saraiva Neves Júnior, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Dorivan Amaro 

dos Santos, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim e 

Tárcio Araújo Vieira. 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 Antônio Hamilton Ferreira Lira para fazer a ORAÇÃO DA TARDE. 

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

DE EXPEDIENTE. ATAS: Ata da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Barbalha. 

PROJETOS: Projeto de Lei Nº 03/2022, de autoria do Executivo Municipal, institui 

ajuda de custo para médicos(as) participantes do programa médicos pelo brasil no âmbito do 

Município de Barbalha/CE na forma que indica e adota outras providências. Projeto de Lei 

Nº 04/2022, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre alteração da Lei Municipal 

n° 2.658/2022, de 28 de setembro de 2022, da forma que indica e dá outras providências. 

Projeto de Lei Nº 05/2022, de autoria do Executivo Municipal. dispõe sobre a revogação 

da Lei Municipal n° 1.904/2010, do art. 9° da Lei Municipal n° 2.617/2022, e concede 

incentivo fiscal da forma que indica e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 06/2022, de 

autoria do Vereador João Bosco de Lima, dispõe sobre denominação de logradouro que 

indica e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Requerimento Nº 02/2023, de 

autoria do Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira, que seja enviado ofício ao Prefeito 

Municipal Dr. Guilherme Saraiva, com cópia ao Secretário de Esportes e Juventude, 

solicitando a construção de um lance de duas arquibancadas na lateral direita da Areninha 

das Malvinas. Requerimento Nº 03/2023, de autoria do Vereador Antônio Hamilton 

Ferreira Lira, que seja enviado ofício a Enel da Região do Cariri, solicitando a imediata 

troca um de um transformador de maior potência localizado próximo a capela nossa senhora 

das Graças no Sítio Cabeceiras no município de Barbalha. Requerimento Nº 04/2023, de 

autoria do Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, que seja enviado ofício 

ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao Secretário de 

Obras e ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando melhorias na estrada que 

dar acesso ao Sítio Pinheiros, Sítio Água Fria e Sítio Formiga, pois as condições das mesmas 

encontram-se péssimo estado. Solicito também, que seja incluído o quanto antes, a 

construção da passagem molhada e do calçamento em pedra tosca do Sítio Solzinho. 
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Requerimento Nº 05/2023, de autoria do Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira, 

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, com cópia a Secretária 

de Educação do Município, solicitando que diante da informação dada pelo Dep. Estadual 

Fernando Santana, sobre a possibilidade de serem construídas duas escolas de ensino médio 

por parte do governo do estado. Solicito que uma delas seja construída na comunidade das 

Cabeceiras para atender todos os alunos das comunidades circunvizinhas do Distrito do 

Arajara indo até a região do Barro Vermelho. Vale lembrar que este vereador já havia 

solicitado a construção de uma escola em um local que pudesse acomodar os alunos da 

escola Ana Ramalho e Brasil que funciona até o 9°ano em um único lugar. Requerimento 

Nº 06/2023, de autoria do Vereador André Feitosa, que seja enviado ofício à Secretaria 

de Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando a 

reforma da quadra poliesportiva Luciano França no Bairro do Rosário. Requerimento Nº 

07/2023, de autoria do Vereador Antônio Ferreira de Santana, que seja enviado ofício à 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, solicitando poda das árvores na Av. 

Gustavo Barroso, bem como capinação e limpeza nas imediações do PSF Cirolândia, 

solicitamos ainda, limpeza e desobstrução de canaletas em todo bairro. Requerimento Nº 

08/2023, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, que seja enviado ofício ao 

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando reparos no calçamento da Av. 

Paulo Maurício, mais precisamente a travessa que dá acesso ao canal e ao Conjunto Nossa 

Senhora de Fátima. Requerimento Nº 09/2023, de autoria da Vereadora Efigênia 

Mendes Garcia, que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando 

capinação e poda das árvores no Ponto de Apoio Nossa Senhora de Fátima no Barro Branco. 

Requerimento Nº 10/2023, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, que seja 

enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura, solicitando serviço de capinação, limpeza das 

canaletas e poda na rua P18, no Bairro Bela Vista. Requerimento Nº 11/2023, de autoria 

do Vereador Epitácio saraiva da Cruz Neto, que seja enviado ofício ao Secretário de 

Infraestrutura, com cópia ao Secretário de Meio Ambiente, solicitando o serviço de limpeza 

na rua L16 no bairro Cirolândia, bem como seja feito as canaletas da mesma. Solicito 

também, a reforma da pracinha da rua L11, como também a limpeza desta mesma rua. 

Requerimento Nº 12/2023, de autoria do Vereador Epitácio saraiva da Cruz Neto, que 

seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia ao Demutran, solicitando que seja 

instalado um semáforo na ponte da rua dos cariris, na qual há constante acidentes, e a 

população cobra por medidas. Requerimento Nº 13/2023, de autoria do Vereador 

Expedito Rildo Cardos Xavier Teles, que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura 

e Serviços Públicos e a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando o serviço de limpeza e 

reparo das canaletas e dos calçamentos das ruas do bairro Royal Ville. Requerimento Nº 

14/2023, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, que seja enviado 

ofício à Secretaria de Saúde, solicitando que seja realizado um mutirão de combate aos 

vetores de transmissão do Aedes Aegypti. Requerimento Nº 15/2023, de autoria do 

Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, que seja enviado ofício para a Secretaria 

de Infraestrutura e para Secretaria de Planejamento e Gestão, solicitando novamente cópia 

do processo licitatório e do contrato com a Empresa do Zona Azul. Neste momento o 

Presidente Odair José de Matos pediu as comissões permanentes para que se reunissem para 
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ser definidos o Presidente, o Relator e o Membro de cada comissão a fim de viabilizar a 

emissão dos pareceres aos Projetos. PROPOSIÇÕES VERBAIS – Francisco Marcelo 

Saraiva Neves Júnior – Solicitou o envio de ofício a João Victor Barreto, registrando votos 

de parabéns pela passagem do seu aniversário natalício, comemorado recentemente ao lado 

dos seus familiares, parentes e amigos. Antônio Ferreira de Santana – Solicitou o envio de 

ofício a Dr. José Correia Saraiva com cópia a Dr. João Correia Saraiva, a Sra. Fabiola 

Sampaio e ao Sr. Egberto Santos, registrando votos de parabéns pelos 22 anos de fundação 

do Hospital do Coração, especialmente pelo brilhante trabalho que essa instituição presta na 

Região do Cariri, atendendo pacientes de outras cidades e até mesmo de outros Estados. 
Odair José de Matos – Solicitou o envio de ofício ao Secretários Municipais, solicitando 

que seja encaminhada resposta a todos os ofícios enviados pelos Vereadores desta Casa 

Legislativa, que seja Vereador de situação ou de oposição, merecem toda atenção nas suas 

solicitações. ORDEM DO DIA: Todos os Requerimentos foram aprovados por 

unanimidade. EXCETO os Requerimentos nºs 08, 09 e 010/2023, de autoria da Vereadora 

Efigênia Mendes Garcia, em virtude da sua ausência na sessão. PALAVRA FACULTADA: 

fez uso da palavra facultada apenas o Vereador Dorivan Amaro dos Santos. O Presidente 

nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 18h25min (dezoito horas 

e vinte e cinco minutos). E para tudo constar, eu Dorivan Amaro dos Santos 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. 


