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Ata da 11ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

Ausente: Dorivan Amaro dos Santos 

Às 17h11min. (dezessete horas e onze minutos) do dia 21 (vinte e um) de fevereiro 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, Antônio 

Ferreira de Santana, Carlos André Feitosa Pereira, Dernival Tavares da Cruz – 

Véi Dê, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Luana dos Santos Gouvêa, Francisco 

Marcelo Saraiva Neves Junior, João Ilânio Sampaio, Efigênia Mendes Garcia, 

Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Tárcio Araújo Vieira, Epitácio Saraiva da 

Cruz Neto, João Bosco de Lima e Eufrásio Parente de Sá Barreto. 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 de Lima para fazer a ORAÇÃO DA TARDE. Nos termos do Art. 144 do 

Regimento Interno, passamos a LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE 

que Constou de: CORRESPONDÊNCIAS: Ofício 54/2021 – protocolo Enel nº 

225951773 em resposta ao requerimento 54/2021 de autoria do Vereador Dorivan 

Amaro dos Santos. Ofício nº 06/2022 do Gerente do Balneário do Caldas, João Bosco 

Sá Cavalcante, encaminhando a prestação de contas do Balneário do Caldas S/A – 

PARQUE, referente ao mês de janeiro de 2022. Ofício nº 16.02.01/2022 da Secretaria 

Municipal de Educação, em resposta ao ofício nº 1102013/2022. Ofício nº 

16.02.02/2022 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao ofício nº 

1102011/2022. Projeto de Lei Nº 04/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

dispõe sobre a autorização da demolição do quiosque de Ilha Digital da Praça do 

Rosário, da forma que indica, e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 05/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a autorização da reforma do prédio 

público que indica da forma que indica e dá outras providências. Projeto de Lei Nº 

06/2022, de autoria da Mesa Diretora, EM REGIME DE URGÊNCIA, Altera a 

Lei Municipal No. 1.955/2011 – Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 

do Poder Legislativo para conceder recomposição inflacionária aos vencimentos dos 

Servidores, adequação da gratificação relacionada ao anuênio e adequação de salários 

de cargos comissionados e dá outras providencias. Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica Nº 01/2022, de autoria do Executivo Municipal, altera o parágrafo único 

do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal, para 2ª Votação. Requerimento de Nº 81/2022 

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

à Secretaria de Educação, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e Obras e 

Urbanismo, solicitando a reforma das escolas São Sebastião do Sítio Macaúba, Escola 

Severino Ribeiro Parente do Sítio Saco II. É urgente o reparo principalmente nos 

telhados dessas Escolas, tendo em vista que o início das aulas no formato presencial já 

está ocorrendo gradativamente. Requerimento de Nº 86/2022 de autoria do 
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Vereador Dorivan Amaro dos Santos, Requer que seja enviado ofício à Secretaria 

Municipal de educação, solicitando uma reforma urgente na Escola de Ensino 

Fundamental Ana Ramalho da Silva no Sítio Cabeceiras. Requerimento de Nº 

88/2022 de autoria do Vereador Antônio Ferreira de Santana, Requer que seja 

enviado oficio a secretaria de infraestrutura e serviços públicos, solicitando que sejam 

recuperadas as canaletas de esgoto nos cruzamentos das ruas Alfredo Correia com L5 

e Alfredo Correia com L6, tendo em vista que as mesmas se encontram bastante 

danificadas, causando transtornos no leito das ruas supracitadas. Requerimento de Nº 

89/2022 de autoria do Vereador João Bosco de Lima, Requer que seja enviado 

ofício a secretária municipal de Administração com cópia ao Prefeito Municipal, 

pedindo que seja implantado a insalubridade para todos os profissionais contratados 

através do processo seletivo que trabalham em atividades insalubres. Requerimento 

de Nº 90/2022 de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, 
Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal com cópia a secretaria de Saúde, 

secretaria de Infraestrutura e Serviços públicos e secretaria de meio ambiente, 

solicitando que seja dado mais apoio no bairro Royal Ville, tendo em vista que 

segundo moradores o referido bairro está entregue às traças. Ruas faltando 

calçamentos, iluminação pública, com muito lixo acumulado, o mato tomando de 

conta das ruas, cachorro sem dono aqui mordendo o povo que passa, sendo de 

fundamental importância uma ação da secretaria de saúde para coleta desses cães. 

Requerimento de Nº 91/2022 de autoria do Vereador Eufrásio Parente de Sá 

Barreto, Requer que seja enviado ofício a Secretária de Saúde  com cópia  ao Prefeito 

Municipal, solicitando com a maior brevidade, a resolução das marcações de exames e 

de cirurgias que se encontram em atraso, e que também, tracem uma forma de resolver 

a problemática de algumas percas de solicitações de exames que foram entregues em 

PSFs do nosso município, sem que haja maiores danos à saúde destas pessoas com o 

atraso nesses atendimento, e também mais despesas com novas consultas particulares 

com a finalidade de novamente receber as mesmas solicitações de exames. 

Requerimento de Nº 92/2022 de autoria do Vereador Tárcio Aráujo Vieira, 
Requer que seja enviado a secretaria de meio ambiente e recurso hídricos, solicitando, 

em caráter de urgência, a limpeza no Alto da Alegria, especialmente na rua da Ajuda e 

na rua P 7. Pois o lixo e mato está tomando de conta da rua. ORDEM DO DIA: 

Projeto de Lei Nº 06/2022, de autoria da Mesa Diretora, EM REGIME DE 

URGÊNCIA, Altera a Lei Municipal No. 1.955/2011 – Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários dos Servidores do Poder Legislativo para conceder recomposição 

inflacionária aos vencimentos dos Servidores, adequação da gratificação relacionada 

ao anuênio e adequação de salários de cargos comissionados e dá outras providencias. 

Foram emitidos Pareceres Verbais da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e 

Legislação Participativa e Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e 

Defesa do Consumidor favoráveis a tramitação do Projeto de Lei Nº 06/2022, de 

autoria da Mesa Diretora, EM REGIME DE URGÊNCIA, Altera a Lei Municipal 

No. 1.955/2011 – Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Poder 

Legislativo para conceder recomposição inflacionária aos vencimentos dos Servidores, 

adequação da gratificação relacionada ao anuênio e adequação de salários de cargos 

comissionados e dá outras providencias. Urgência em discussão. Sendo aprovada 
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por unanimidade. Projeto de Lei Nº 06/2022, de autoria da Mesa Diretora, EM 

REGIME DE URGÊNCIA, Altera a Lei Municipal No. 1.955/2011 – Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Poder Legislativo para conceder 

recomposição inflacionária aos vencimentos dos Servidores, adequação da gratificação 

relacionada ao anuênio e adequação de salários de cargos comissionados e dá outras 

providencias, em discussão. Sendo aprovado por unanimidade. Proposta de 

Emenda à Lei Orgânica Nº 01/2022, de autoria do Executivo Municipal, altera o 

parágrafo único do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal, em discussão. Sendo 

Aprovada em 2º TURNO com a seguinte votação: 10 (dez) Votos Favoráveis e 04 

(quatro) Votos Contrários. Requerimentos: Todos os Requerimentos foram 

discutidos e aprovados por unanimidade, com EXCEÇÃO do Requerimento Nº 

86/2022, de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, RETIRADO DE PAUTA 

em virtude da ausência do autor e do Requerimento Nº 88/2022, de autoria do 

Vereador Antônio Ferreira de Santana, RETIRADO DE PAUTA pelo autor. 

PROPOSIÇÕES VERBAIS – Dernival Tavares da Cruz – Véi Dê – Solicitou 

envio de ofício de parabéns a Renato Saraiva e Zeca Alfredo pela passagem de seus 

aniversários; Luana dos Santos Gouvêa – Solicitou envio de ofício de agradecimento 

ao Deputado Federal André Figueiredo pela alocação de emenda parlamentar para a 

reforma do PSF do Sítio Macaúba. João Bosco de Lima - Solicitou envio de ofício 

com votos de pesar a família da Sra. Alzira. João Ilânio Sampaio – Solicitou envio 

com votos de pesar a família do Sr. Luiz Damasceno; Expedito Rildo Cardoso 

Xavier Teles – Solicitou envio de ofício de pesar a família da Sra. Alzira; Epitácio 

Saraiva da Cruz Neto – Solicitou envio de ofícios de parabéns a Keyla Macêdo e 

Dra. Layane Pólvoa pela passagem de seus aniversários. Não Houve Palavra 

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

Sessão às 18h44min. (dezoito horas e quarenta 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. 

 

 


