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Ata da 47ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h13min. (dezessete horas e treze minutos) do dia 21 (vinte e um) de julho 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 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: CORRESPONDÊNCIAS: PROJETOS: Projeto 

de Lei Ordinária N°38 /2022 de autoria do Executivo Municipal: Dispõe sobre 

alteração da lei municipal n° 2.607/2021, de 23 de dezembro de 2021 da forma que 

indica e dá outras providências. PROJETOS: Projeto de Lei Ordinária N°39/2022 de 

autoria do Executivo Municipal: Dispõe sobre a política pública de arquivo 

municipal, na forma que indica e dá outras providências. Projeto de Resolução N° 

13/2022 de autoria do Vereador João Bosco de Lima: Confere Título de Cidadão 

Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. 

REQUERIMENTOS: Requerimento N° 293/2022 de autoria do Vereador Dorivan 

Amaro dos Santos:  Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos, com cópia Secretaria de Governo, solicitando a restauração e pintura da 

estátua de Santo André, localizada na estrada da Malhada. Requerimento N° 294/2022 

de autoria da Vereadora João Ilânio Sampaio:  Requer que seja enviado ofício ao 

Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário de Desenvolvimento Social, solicitando 

que em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, reabram novamente 

da Casa do Cidadão no Município de Barbalha, haja vista que a demanda é muito alta e 

o Vapt Vupt hoje já tem uma demanda acima da média da região do Cariri. 

Requerimento N° 295/2022 de autoria do Vereador João Bosco de Lima:  Requer 

que seja enviado ofício à Secretaria de Administração, com cópia ao Prefeito Municipal 

e a Vigilância Sanitária, solicitando mais uma vez que seja revisto os quartos onde serão 

locados, principalmente quem vende carnes e alimentação. Requerimento N° 296/2022 

de autoria do Vereador João Bosco de Lima:  Requer que seja enviado ofício ao SOP 

- Secretaria de Obras Públicas, solicitando o serviço de roço e limpeza das CE's que 

cortam o município de Barbalha. Requerimento N° 297/2022 de autoria do Vereador 

João Bosco de Lima:  Requer que seja enviado ofício ao Secretário do Meio Ambiente, 

solicitando em regime de urgência o serviço de pulverização no lixão e nas 

proximidades dela, a fim de combater moscas. Requerimento N° 298/2022 de autoria 

do Vereador Efigênia Mendes Garcia:  Requer que seja enviado ofício ao chefe do 

Demutran e ao Secretário de Infraestrutura, a respeito das seguintes problemáticas na 
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rua dos Cariris travessa com Costa Cavalcante. Solicitamos análise a cerca de colocar 

sinal de trânsito e também acerca da Iluminação, postes sem os braços de luz. 

Requerimento N° 299/2022 de autoria do Vereador Expedito Rildo Mendes 

Cardoso Xavier Teles:  Requer que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, 

solicitando cópia do contrato com a empresa Inove Educacional para aquisição de 

livros, bem como informações de quais foram os critérios e os trâmites para escolha da 

mesma. Requerimento N° 300/2022 de autoria do Vereador Expedito Rildo Mendes 

Cardoso Xavier Teles:  Requer que seja enviado ofício a Secretaria de Meio Ambiente, 

solicitando cópia do contrato com a Empresa Ambiental Ltda., no valor de R$ 

1.351.000, bem como solicitar informações sobre quais as motivações e objetivos para a 

contratação da mesma, tendo em vista que já existe outra empresa contratada para fazer 

o serviço de limpeza da cidade. Requerimento N° 301/2022 de autoria do Vereador 

Luana dos Santos Gouvêa:  Requer que seja enviado ofício a Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que sejam feitos os serviços de roço e 

recuperação da estrada da Capela de Sebastião no Sítio Macaúba e na estrada da Capela 

de São José do Sítio Farias ao Sítio Espinhaço, tendo em vista os festejos da Festa do 

Sítio Farias 2022 que se aproxima. Requerimento N° 302/2022 de autoria do 

Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim:  Requer que seja enviado ofício 

à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia a Secretária de 

Administração e ao Prefeito Municipal, solicitando que sejam realizados os serviços 

roço e capinação na Av. da Integração, que liga o Bairro Jardim dos Ipês ao Bairro 

Malvinas, haja vista que o mato está adentrando a via em toda a sua extensão, motivo 

este que pode ocasionar acidentes. Requerimento N° 303/2022 de autoria do 

Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto: Requer que seja enviado ofício à Secretaria 

de Obras, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que sejam feitas as coberturas 

dos postos de mototáxi do município de Barbalha. .ORDEM DO DIA: PROJETOS: 

Projeto de Lei Ordinária N°37 /2022 de autoria do Executivo Municipal: DISPÕE 

SOBRE A DENOMINAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA FORMA 

QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Projeto de Resolução N° 10/2022 

de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles: Confere Título de 

Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. Projeto de 

Resolução N° 11/2022 de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier 

Teles: Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras 

providências. Projeto de Resolução N° 12/2022 de autoria do Vereador Dorivan 

Amaro dos Santos: Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica 

e dá outras providências. Todos os Requerimento foram aprovados por unanimidade, 

sendo o requerimento de n° 292/2022, retirado da ordem do dia a pedido do autor. 

REQUERIMENTOS: Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade, 

exceto o requerimento N° 301/2022, que foi retirado da ordem do dia a pedido da 

autora. NÃO HOUVE PALAVRA FACULTADA. O Presidente nos termos do art. 

153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 19h02 (dezessete horas e dois 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. 


