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Ata da 45ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha 

no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h12min. (dezessete horas e doze  minutos) do dia 22 (vinte e dois) de junho 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, João Bosco de Lima, 

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, Antônio Ferreira de Santana, 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 Antonio Hamilton Ferreira Lira para fazer a ORAÇÃO DA 

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

MATERIAL DE EXPEDIENTE: CORRESPONDÊNCIAS: Ofício n°01/2022 do 

Centro Acadêmico Dr. Leão Sampaio da FAMED/UFCA, solicitando uso da tribuna 

popular; Ofício do Sr. André Bezerra, representante dos permissionários do Mercado 

Público Municipal, solicitando uso da tribuna popular; PARECERES DOS 

PROJETOS. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa n°29/2022 favorável a tramitação do Projeto de Lei n°24/2022 de 

autoria do executivo municipal, Dispõe sobre a criação do comitê gestor fiscal 

municipal – COGEFIM no âmbito desta municipalidade, dá forma que indica e dá outras 

providências. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Defesa do Consumidor 

n°15/2022 favorável a tramitação do Projeto de Lei n°24/2022 de autoria do 

executivo municipal, Dispõe sobre a criação do comitê gestor fiscal municipal – 

COGEFIM no âmbito desta municipalidade, dá forma que indica e dá outras providências. 

Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa n°28/2022 favorável a tramitação do Projeto de Lei n°36/2022 de 

autoria do Vereador João Bosco de Lima, Dispõe sobre denominação de Logradouro 

que indica e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Requerimento Nº 269/2022, 

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

ofício ao Prefeito Dr. Guilherme Sampaio, solicitando junto ao governo do estado, a 

liberação para a empresa que está fazendo o serviço de pavimentação, e em seguida, que 

seja feito o asfalto do Sítio Correntinho. Que seja incluso ainda, o asfaltamento da área 

em frente a Igreja de nossa Sra. Dadores, padroeira da comunidade. Requerimento Nº 

271/2022, de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, Requer que seja enviado ofício 

a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia a Secretaria de Obras e ao 

Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando a retirada das muretas em concreto 

da ponte da Av. Coronel João Coelho, que fica sobre o riacho do Ouro, nas proximidades 

do parque da cidade João Teixeira de Luna. Requerimento Nº 272/2022, de autoria do 

Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira, Requer que seja enviado ofício a Secretária 

de Educação, com cópia ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando que 

seja construído uma quadra de Areia na escola Maria Linhares Sampaio- CERU, no sítio 
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Barro Vermelho. Requerimento Nº 273/2022, de autoria do Vereador João Bosco de 

Lima, Requer que seja enviado ofício ao DER - Departamento Estadual de Rodovias, 

solicitando mais uma vez, em regime de urgência, o roço das CE's que cortam nosso 

município, e alertamos para que não seja somente 2,3 metros como costuma se fazer. 

Requerimento Nº 274/2022, de autoria do Vereador João Bosco de Lima, Requer que 

seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando os 

serviços de roço e manutenção das estradas municipais. Solicito que cumpram seus 

deveres e resolvam os problemas, tais como, roço e tapa buracos. Requerimento Nº 

275/2022, de autoria do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto, Requer que sejam 

enviado ofício a Secretaria de Educação, com cópia a Secretaria de Administração, a 

Secretaria de Saúde e ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando que sejam 

realizados, com a maior brevidade possível, os serviços de capinação e limpeza nas áreas 

de recreação, pátios e nas áreas externas das Escolas, dos Postos de Saúde e dos Pontos 

de Apoio do nosso município e sede da cidade, bem como, seja realizado o 

reabastecimento/entrega de kits de EPIs (toucas descartáveis TNT, luvas, máscaras N95, 

álcool 70% entre outros). Requerimento Nº 276/2022, de autoria do Vereador 

Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de 

Educação, solicitando transporte dos alunos do assentamento São Judas Tadeu. 

Requerimento Nº 277/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier 

Teles, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Educação e a Secretaria de 

Planejamento e Gestão, solicitando mais uma vez, cópia dos contratos com a Empresa 

responsável pelo transporte escolar, bem como esclarecimentos sobre a distribuição da 

frota dos ônibus escolares. Requerimento Nº 278/2022, de autoria do Vereador 

Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, Requer que seja enviado um ofício ao 

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

Obras e Urbanismo e ao Prefeito Municipal, solicitando em caráter de urgência, melhorias 

na estrada do sítio Chapada que dar acesso ao sítio Barro Branco, recuperação de 

calçamento em pedra tocas, e a realização de calçamento em áreas que estão em estados 

quase interditáveis nessa estrada. Solicito também, o roço da referida estrada visando a 

melhoria do ir e vir das pessoas que trafegam na mesma. Requerimento Nº 279/2022, de 

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

enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde, com cópia ao Prefeito Municipal Dr. 

Guilherme Saraiva, solicitando a disponibilização da Ambulância que dava suporte ao Pé 

de Serra, pois o equipamento é de fundamental importância para a região e de extrema 

necessidade. ORDEM DO DIA: Tribuna Popular usada por André Bezerra que falou 

sobre a problemática envolvendo a mudança de seus locais de trabalho para o 

Mercado Público “provisório”; também usou a Tribuna Popular Thalles Aguiar 

Nobre do Centro Acadêmico Dr. Leão Sampaio da FAMED/UFCA que abordou a 

luta pelo Hospital Universitário para a Instituição. PROJETOS: Projeto 11/2022 de 

autoria do executivo municipal, Dispõe sobre a regulamentação do licenciamento e 

autorização ambiental no âmbito do Município de Barbalha/CE. Em discussão, 

aprovado com emendas dos vereadores João Ilânio Sampaio e João Bosco de Lima. 

Projeto de Lei n°24/2022 de autoria do executivo municipal, Dispõe sobre a criação 

do comitê gestor fiscal municipal – COGEFIM no âmbito desta municipalidade, dá forma 

que indica e dá outras providências. Em discussão sendo aprovado.  Projeto de Lei 

n°36/2022 de autoria do Vereador João Bosco de Lima, Dispõe sobre denominação de 

Logradouro que indica e dá outras providências. Em discussão, sendo aprovado por 

unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo n°01/2022 de autoria dos Vereadores 

Dorivan Amaro dos Santos, Antônio Ferreira de Santana e Antônio Hamilton 
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Ferreira Lira, Dispõe sobre aprovação ou rejeição da prestação de contas de governo, 

exercício financeiro 2016 da Prefeitura Municipal de Barbalha da responsabilidade do Sr. 

José Leite Gonçalves Cruz e dá outras providências. Em discussão sendo aprovado. 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica n°02/2022 de autoria da Mesa Diretora, Altera o 

artigo 55 da Lei Orgânica Municipal e adota outras providências. Em discussão sendo 

aprovada em segundo turno por unanimidade.  REQUERIMENTOS Todos os 

Requerimentos foram discutidos e aprovados por unanimidade; NÃO HOUVE 

PALAVRA FACULTADA. O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno 

encerrou a Sessão às 19h17 (dezenove horas e dezessete 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. 


