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Ata da 58ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de
Barbalha no ano de 2022.
Presidência: Odair José de Matos
Às 17h27min. (dezessete horas e vinte e sete minutos) do dia 01 (primeiro) de setembro
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 BarbalhaCE, onde presentes estavam os seguintes Vereadores: Odair José de Matos, Carlos
André Feitosa Pereira, Dernival Tavares da Cruz – Véi Dê, Antônio Correia do
Nascimento, Antônio Ferreira de Santana, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Luana
dos Santos Gouvêa, Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, João Ilânio Sampaio,
Efigênia Mendes Garcia, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, 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 Ilânio Sampaio para fazer a
ORAÇÃO DA TARDE. Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a
LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE: CORRESPONDÊNCIA: Ofício
n° 01/2022 do Sr. Jonas Damasceno Varela, solicitando o plenário da Câmara
Municipal para realização uma Sessão de Homenagem aos profissionais de educação
física. Leitura das Atas das 55º, 56ª e 57ª Sessões Ordinárias Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Legislação Participativa n° 46/2022 favorável a tramitação
do Projeto de Lei n°47/2022 de autoria do Executivo Municipal, Dispõe sobre a
criação de cargos de provimento efetivo na forma que indica e dá outras providências.
Parecer da Comissão de Permanente de Finanças e Defesa do Consumidor n°
20/2022 favorável a tramitação do Projeto de Lei n° 47/2022 de autoria do
Executivo Municipal, Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo na forma
que indica e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Legislação Participativa n° 47/2022 favorável a tramitação do Projeto de Lei n°
48/2022 de autoria do Executivo Municipal, Dispõe acerca da Criação de Programa
denominado “Bolsa Intercâmbio” e adota outras providências. Parecer da Comissão
Permanente de Educação, Saúde e Assistência n° 10/2022 favorável a tramitação
do Projeto de Lei n° 48/2022 de autoria do Executivo Municipal, Dispõe acerca da
Criação de Programa denominado “Bolsa Intercâmbio” e adota outras providências.
Parecer da Comissão de Permanente de Finanças e Defesa do Consumidor n°
21/2022 favorável a tramitação do Projeto de Lei n° 48/2022 de autoria do
Executivo Municipal, Dispõe acerca da Criação de Programa denominado “Bolsa
Intercâmbio” e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Legislação Participativa n°48/2022 favorável a tramitação do Projeto de
Resolução n° 17/2022 de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, Confere Título
de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências.
REQUERIMENTOS: Requerimento n° 363/2022 do Vereador Francisco Erinaldo
Ferreira dos Santos, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Obras, solicitando
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que seja iniciado a reforma da praça das Malvinas, próxima a cozinha comunitária, pois
teria-se dado o início das obras da reforma da praça, mas até o momento não se iniciou
efetivamente e a mesma encontra-se fechada há mais de 4 meses, causando assim
prejuízo e transtorno para a comunidade. Requerimento n° 364/2022 do Vereador
Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos, Requer que seja enviado ofício à Secretaria
de Educação, solicitando um carro escolar apropriado para buscar as crianças que estão
localizadas na Rua Nova, distrito do Caldas, tendo em vista que as crianças estão
fazendo um percurso aproximadamente de dois quilômetros a pé para utilizar o
transporte escolar. Requerimento n° 365/2022 do Vereador Francisco Erinaldo
Ferreira dos Santos, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos, solicitando que seja feita a coleta de lixo na Rua São Vicente no
bairro Mata dos Dudas, haja vista que o coletor de lixo não está passando na devida rua.
Solicito também, que seja resolvido com a maior brevidade possível, a retirada de lixo
na entrada do lixão de Barbalha e que seja realizada o manuseio adequado deste
material. Requerimento n° 366/2022 do Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira,
Requer que seja enviado ofício ao Prefeito municipal, solicitando que seja feito uma
nova estrada ligando a comunidade do Barro Vermelho até a comunidade do Alto do
leitão Santa Rosa do sítio Mata dos Araçás. É de grande valia a construção dessa estrada
pelo fato de diminuir o percurso que hoje leva para chegar até estas comunidades e a
maior dificuldade já foi resolvida que era a permissão do proprietário dos terrenos para
a via passar na sua propriedade e isto já conseguimos através do senhor Valmir de
Oliveira. A nova via tem início na estrada do Barro Vermelho, próximo ao PSF que
segue com destino ao alto Leitão passando em frente as Cruz dos Marcelino e à Igreja
de São Sebastião e vai até a avenida do novo Detran. Destaco que a maior vantagem
será para ter melhores acessos ao PSF e escola do Barro Vermelho. Requerimento n°
367/2022 do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim do Cartório,
Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com
cópia à Secretária de Administração e ao Prefeito Municipal, solicitando novamente em
regime de urgência, que sejam realizados os serviços de recuperação e tapa buracos nas
Ruas José Quental, Rua Cel. Joca, com Antônio Duarte de Sá Barreto, Rua Jundiaí, Rua
Anderson Sabino com Av. Antônio Francisco Sampaio, e as demais ruas do Bairro Alto
da Alegria. Requerimento n° 368/2022 do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto
– Farrim do Cartório, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e
Serviço Públicos, com cópia à Secretaria de Administração e ao Prefeito Municipal,
solicitando mais uma vez que sejam feitos os devidos reparos na estrada do Rio dos
Bois até à Família Rodrigues, localizada no Sítio Saco 2; do Sítio Saco 2 até a estrada
dos Angolas; estrada da Capela do Sítio Macaúba, Macaúba de Cima, Bulandeira,
localizadas no Sítio Macaúba, no Sítio Espinhaço e Alto da Raposa, para melhor
trafegabilidade e garantir o ir e vir dos moradores e visitantes daquelas comunidades.
Requerimento n° 369/2022 do Vereador João Ilânio Sampaio, Requer que seja
enviado ofício ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran - CE), solicitando a
instalação de um Semáforo na avenida Leão Sampaio na entrada da avenida João
Evangelista Sampaio, tendo em vista que depois do recapeamento asfáltico aumentou
muito o fluxo de trânsito naquela via. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTOS:
Todos os requerimentos foram discutidos e aprovados com exceção dos
Requerimentos 367/2022 e 368/2022 retirados da Ordem do Dia a pedido do Autor.
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Projeto de Lei n° 47/2022 de autoria do Executivo Municipal, Dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo na forma que indica e dá outras providências. Em
discussão, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n° 48/2022 de autoria
do Executivo Municipal, Dispõe acerca da Criação de Programa denominado “Bolsa
Intercâmbio” e adota outras providências. Em discussão, Emenda Aditiva 01 ao
Projeto de Lei n° 48/2022 Art. 1º. – Acrescenta o inciso VI ao Art. 2º, que passará a
vigorar com a seguinte redação: VI - Ser cadastrado no Cadastro Único (CADÚNICO).
Em votação sendo REJEITADA COM 08 (oito) votos contrários e 04 (quatro) votos
favoráveis; Emenda Aditiva 02 ao Projeto de Lei n° 48/2022 Art. 1º. – Acrescenta o
parágrafo único ao Art. 1º, que passará a vigorar com a seguinte redação: Parágrafo
Único – A destinação dos recursos previstos nesta lei serão 50% destinados
obrigatoriamente a mulheres, população afrodescendente e população LGBTQIA+.Em
votação sendo APROVADA POR UNANIMIDADE. Emenda Aditiva 03 ao Projeto
de Lei n° 48/2022. Art. 1º. – Acrescenta o parágrafo segundo ao Art. 1º, que passará a
vigorar com a seguinte redação: Parágrafo segundo – O critério de seleção atenderá o
edital com chamamento público que deverá ocorrerá sempre no segundo semestre de
cada ano. Em votação sendo REJEITADA COM 08 (oito) votos contrários e 04 (quatro)
votos favoráveis; Emenda Aditiva 04 ao Projeto de Lei n° 48/2022. Art. 1º. –
Acrescenta o Art. 3º - A, que passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 3º - A – Ao
final do Intercâmbio Internacional, o beneficiário ficará obrigado a prestar serviços ao
município por prazo não inferior a 6 (seis) meses. Em votação sendo REJEITADA
COM 08 (oito) votos contrários e 04 (quatro) votos favoráveis. Projeto de Resolução
n° 17/2022 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. PALAVRA FACULTADA; Francisco Marcelo
Saraiva neves Junior; Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos e Dorivan Amaro
dos Santos O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a
Sessão às 19h21 (dezenove horas e vinte e um 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.

