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Ata da 59ª Sessão Ordinária do 2º 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 05 (cinco) 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 Barbalha-CE, 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 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: REQUERIMENTOS: 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°370/2022 do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, 

Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal e a Secretária Municipal do 

Desenvolvimento Econômico, solicitando realizado projetos de incentivos para a 

captação e atração de novas empresas para o município de Barbalha, que há muito 

tempo não recebe novas empresas. Dessa forma, solicito também informações sobre 

quais políticas de incentivos para essas empresa estão sendo adotadas atualmente pela 

prefeitura, a fim de gerar oportunidades para os empreendedores, bem como gerar 

emprego e renda para a população de Barbalha. Requerimento n°371/2022 do 

Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Requer que seja enviado ofício a 

Secretaria de Planejamento e Gestão, solicitando a relação dos valores arrecadados da 

Empresa Enel sobre a taxa de iluminação pública e quanto foi pago a Empresa 
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PROURBI, que é responsável pelo serviço de manutenção da iluminação pública, a fim 

de informar a sociedade e rediscutir sobre esses valores e taxas de arrecadação. 

Requerimento n°372/2022 do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, 

Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Planejamento e Gestão, solicitando a 

relação de todos os veículos locados no município, bem com seus respectivos locais, 

valores e proprietários. Requerimento n°373/2022 da Vereadora Efigênia Mendes 

Garcia, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Educação, solicitando transporte 

escolar das Populares para o bairro Malvinas, tendo em vista que muitas crianças das 

Populares estudam no Colégio Maria Valquíria e outros na Escola Infantil Antônia 

Dolores. Requerimento n°374/2022 da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, Requer 

que seja enviado oficio ao Chefe do Executivo, com cópia ao Demutran, solicitando 

providências relacionadas a instalação de redutor de velocidade, no Sítio Cabeceiras, na 

ladeira que dá acesso ao Sítio Bonfim, tendo como referência o comércio Levi 

Construções. Requerimento n°375/2022 da Vereadora Luana dos Santos Gouvêa,  

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

solicitando alargamento da estrada que liga o Sítio Pinhão ao Balneário Nascente do 

Farias, tendo em vista que o terreno já foi desapropriado no ano de 2008.  ORDEM DO 

DIA: REQUERIMENTOS: Todos os requerimentos foram discutidos e aprovados 

por unanimidade.  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. PALAVRA FACULTADA; Epitácio 

Saraiva da Cruz Neto e Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles. O Presidente nos 

termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 18h09 (dezoito horas e 

nove 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. 


