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Ata da 53ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h06min. (dezessete horas e seis minutos) do dia 22 (vinte e dois) 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, 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, Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos e 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 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: ATA;  Leitura da Ata 53ª Sessão Ordinária. 

Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa n°42/2022 favorável a tramitação do Projeto de Lei n°44/2022 de 

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

público e dá outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, 

Justiça e Legislação Participativa n°43/2022 favorável a tramitação do Projeto de 

Resolução n°15/2022 de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, Confere Título 

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

da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 

n°44/2022 favorável a tramitação do Projeto de Resolução n°16/2022 de autoria do 

Vereador João Bosco de Lima, Confere Título de Cidadão Barbalhense a 

personalidade que indica e dá outras providências. REQUERIMENTOS: 

Requerimento Nº 341/2022, de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz 

Neto, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Educação, com cópia ao Prefeito 

Municipal, solicitando a disponibilização de um curso de primeiros socorros para todos 

os profissionais da área de educação. Requerimento Nº 342/2022, de autoria do 

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

Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, com 

cópia ao Prefeito Municipal, solicitando a utilização dos prédios abandonados nas Casas 

Populares, o antigo Alfredo Correia e no Sítio Santana ao lado da quadra, para que seja 

inserido um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) nessas localidades, onde 

encontram-se desamparados pela assistência social. Requerimento Nº 343/2022, de 

autoria do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto, Requer que seja enviado 

Ofício ao Diretor do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, com cópia 

ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos e ao Prefeito Municipal, solicitando 

que seja realizada a padronização e pintura nas lombadas instaladas na Av. Perimetral 

Leste, de frente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e ao imóvel de 

numeral 317, bem como a intervenção, através de agentes do DEMUTRAN, com a 

finalidade de organizar e dar mais fluidez ao trânsito de veículos e pedestres durante o 
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horário de pico da manhã na Av. Antônio Lyrio Callou, de frente ao Colégio Santo 

Antônio, orientando motoristas, alunos e demais pedestres que por ali trafegam no 

início do período matutino, buscando evitar acidentes e assim preservar vidas. 

Requerimento Nº 344/2022, de autoria do Vereador João Bosco de Lima, Requer 

que seja enviado ofício ao responsável pelo cardápio alimentar das escolas municipais, 

solicitando a relação dos insumos entregues em cada escola do nosso município. 

Requerimento Nº 345/2022, de autoria do Vereador João Bosco de Lima, Requer ao 

Plenário, deferimento do PEDIDO DE LICENÇA, não remunerada, das atividades 

parlamentares correspondentes ao período de 23/08/2022 à 21/12/2022, para tratar de 

interesse particular. Requerimento Nº 346/2022, de autoria do Vereador Eufrásio 

Parente de Sá Barreto – Farrim do Cartório, Requer que seja enviado ofício a 

Governadora Izolda Cela e ao Secretário da Segurança Pública do Estado do Ceará, 

solicitando que seja realizado estudo, visando a compra de DRONES para serem 

disponibilizados e utilizados em viaturas das Polícias Civil e Militar do nosso Estado, 

visando dar mais agilidade e rapidez aos nossos agentes de segurança, no tocante a 

localização, identificação e apreensão de criminosos, quando estes empreenderem fuga 

em lugares de difícil acesso, tipo: mata fechada, regiões alagadas, telhados, terrenos 

baldios, imóveis abandonados e etc. Com isso, consequentemente, preservará as vidas 

dos agentes de segurança, dará mais rapidez e agilidade nas ações da Polícia e assim 

sobrará mais tempo para atender outras ocorrências. Requerimento Nº 347/2022, de 

autoria do Vereador João Ilânio Sampaio,  Requer que seja enviado ofício as 

empresas de Internet que operam no município de Barbalha, solicitando que seus 

colaboradores sejam orientados a recolherem os cabos que estão quebrados e fora de 

operação nas redes de transmissão nos poste do municípios. Hoje existem muitos cabos 

estendidos nos postes com as pontas tocando no chão, principalmente na zona rural 

colocando em risco a vida das pessoas. Requerimento Nº 348/2022, de autoria do 

Vereador Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos, Requer que seja enviado ofício a 

ENEL, solicitando que seja colocado um poste de luz na Rua Abaiara, próximo ao 

mercadinho socorro do bolo, tendo em vista a falta de iluminação que está causando 

temor aos moradores. Requerimento Nº 349/2022, de autoria do Vereador Francisco 

Erinaldo Ferreira dos Santos, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando serviço de capinação para a rua 

Domingos Coelho no bairro Royal Ville. Solicito também que seja feito o mesmo 

serviço na rua Jeane Nóbrega de Araújo Saraiva, bem como a limpeza do canteiro de 

esgoto, no qual o mesmo transborda e não entra na canaleta, seguindo o fluxo para toda 

a dimensão da rua. ORDEM DO DIA: PROJETOS: Projeto de Lei n°44/2022 de 

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

público e dá outras providências. Em discussão sendo aprovado por unanimidade. 

Projeto de Resolução n°15/2022 de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, 
Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras 

providências. Em discussão sendo aprovado por unanimidade. Projeto de 

Resolução n°16/2022 de autoria do Vereador João Bosco de Lima, Confere Título de 

Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. 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 18h56 (dezenove horas e cinquenta e seis 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 
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dos pronunciamentos, se encontram disponíveis para consultas ou controvérsias em 

relação a esta, no Arquivo Sonoro desta Casa. 


