
  

Estado do Ceará 
Câmara Municipal de Barbalha 

Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000 
Fone/Fax. (0**88) 532 1068 – cambar@netcariri.com.br. 

 

Ata da 51ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

Licenciado: Tárcio Araújo Vieira 

 

Às 17h18min. (dezessete horas e dezoito minutos) do dia 08 (oito) de agosto 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. 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:  CORRESPONDÊNCIA: Ofício n°13/2022 do Hotel das Fontes 

encaminhando prestação de contas do mês de junho/2022;  Projeto de Lei n°43/2022 

de autoria do Vereador Odair José de Matos, Dispõe sobre denominação de prédio 

logradouro e dá outras providências. Projeto de Lei n°44/2022 de autoria do 

Vereador Odair José de Matos, Dispõe sobre denominação de prédio público e dá 

outras providências. Projeto de Lei n°45/2022 de autoria do executivo municipal, 

Dispõe sobre refinanciamento de dívidas (REFIS) de infrações trânsito aplicadas pelo 

Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, inscritos ou não em dívida ativa 

do Município, aplicados até 31 de dezembro de 2021. Parecer da Comissão 

Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa n°38/2022 

favorável a tramitação do Projeto de Indicação n°04/2022 de autoria da Vereadora 

Efigênia Mendes Garcia, Indica ao poder executivo municipal a criação e promoção da 

“Semana e-Limpa” como campanha de coleta de “lixo eletrônico”. Parecer da 

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 

n°37/2022 favorável ao Projeto de Lei n°41/2022 de autoria do executivo 

municipal, Dispõe sobre a elaboração da Lei Municipal n°2.624/2022, de 22 de abril de 

2022 da forma que indica e dá outras providências. Parecer da Comissão Permanente 

de Finanças e Defesa do Consumidor favorável n°18/2022 ao Projeto de Lei 

n°41/2022 de autoria do executivo municipal, Dispõe sobre a elaboração da Lei 

Municipal n°2.624/2022, de 22 de abril de 2022 da forma que indica e dá outras 

providências. Parecer da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos 

n°07/2022  favorável a tramitação do Projeto de Lei n°41/2022 de autoria do 

executivo municipal, Dispõe sobre a elaboração da Lei Municipal n°2.624/2022, de 22 

de abril de 2022 da forma que indica e dá outras providências. REQUERIMENTOS: 

Requerimento Nº 322/2022, de autoria da Vereadora Luana dos Santos Gouvêa, 

Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com 

cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja colocada iluminação de LED no Sítio 
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Tabocas. Solicita ainda que o alargamento da estrada siga até a casa da Sra Lucimar 

naquela localidade. Requerimento Nº 323/2022, de autoria do Vereador Expedito 

Rildo Cardos Xavier Teles, Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. 

Guilherme Saraiva, com cópia à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, 

solicitando o conserto e a recuperação das estradas dos Sítios Sagui, Taquari e 

Araticum. Requerimento Nº 324/2022, de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da 

Cruz Neto, Requer que seja enviado ofício ao Barbalha Futebol Clube, registrando 

votos de parabéns a todo o time de Barbalha, Comissão Técnica e Diretoria, pelo acesso 

a Série A do Campeonato Cearense. Requerimento Nº 325/2022, de autoria do 

Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, Requer que seja enviado um 

ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando melhorias nas 

estradas do Sítio Pinga e do sítio Pinheiros, pois ambas as localidades possuem trechos 

quase intransitáveis. Requerimento Nº 326/2022, de autoria do Vereador João Ilânio 

Sampaio, Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia a Secretária 

de Educação, solicitando a compra de ônibus para fazer a condução dos alunos até às 

escolas, haja vista que a frota dos municípios já tem mais de dez anos de uso, por isso 

há a necessidade da reposição. Requerimento Nº 327/2022, de autoria do Vereador 

João Ilânio Sampaio,  Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, solicitando o serviço de limpeza e capinação da frente da escola 

Edson Olegário de Santana, que dá acesso a CE-293, na avenida José Bernardino. 

ORDEM DO DIA: Fez uso da tribuna popular o Sr. Alan dos Santos Pimentel; 

PROJETOS: Projeto de Lei 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. Em discussão sendo aprovado com 04(quatro) 

votos contrários e 09(nove) votos favoráveis. Projeto de Lei n°41/2022 de autoria 

do executivo municipal, Dispõe sobre a elaboração da Lei Municipal n°2.624/2022, de 

22 de abril de 2022 da forma que indica e dá outras providências. Em discussão sendo 

aprovado. Projeto de Indicação n°04/2022 de autoria da Vereadora Efigênia 

Mendes Garcia, Indica ao poder executivo municipal a criação e promoção da 

“Semana e-Limpa” como campanha de coleta de “lixo eletrônico”. Em discussão sendo 

aprovado 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 18h58 (dezoito horas e cinquenta e oito 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. 


