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Ata da 77ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h15min. (dezessete horas e quinze minutos) do dia 16 (dezesseis) de novembro 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 Ferreira de Santana, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Luana 

dos Santos Gouvêa, Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, 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: ATAS: Ata da 75ª Sessão Ordinária 

da Câmara Municipal de Barbalha. Ata da 76ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Barbalha. Parecer nº 59/2022 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e 

Legislação Participativa para tramitação do Projeto de Lei nº 59/2022, de autoria 

do Executivo Municipal, autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar a 

concessão dos prédios públicos que indica e dá outras providências. Parecer nº 25/2022 

da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do Consumidor para 

tramitação do Projeto de Lei nº 59/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar a concessão dos prédios 

públicos que indica e dá outras providências. Parecer nº 60/2022 da Comissão 

Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa para tramitação do 

Projeto de Lei nº 60/2022, de autoria do Vereador Odair José de Matos, cria e 

delimita o bairro Jardins dos Ipês e altera a delimitação do bairro Alto da Alegria e dá 

outras providências. Parecer nº 61/2022 da Comissão Permanente de Constituição, 

Justiça e Legislação Participativa para tramitação do Projeto de Resolução nº 

23/2022, de autoria do Vereador Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos, Confere 

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

REQUERIMENTOS: Requerimento nº 432/2022, de autoria do Vereador Expedito 

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

Guilherme Saraiva, solicitando que sejam feitos os pontos de apoio dos mototaxistas, 

conforme foi acordado com o Sindicato, bem como solicito informações do andamento 

do processo licitatório e os trâmites para que seja efetivado esse compromisso que o Sr. 

Prefeito assumiu com a categoria. Requerimento nº 433/2022, de autoria da 

Vereadora Efigênia Mendes Garcia, que seja enviado ofício para Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando providências em relação as melhorias na 

estrada que liga a Malhada (onde finaliza o calçamento) até o Riacho do Roncador. 
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Requerimento nº 434/2022, de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto, 

que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Educação com cópia ao Prefeito 

Municipal, solicitando a reforma do antigo prédio da escola do Bairro Casas Populares. 

Requerimento nº 435/2022, de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto, 

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Esportes e Juventude com cópia ao 

Prefeito Municipal, solicitando a reforma da quadra de esportes do Bairro Casas 

Populares. Requerimento nº 436/2022, de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da 

Cruz Neto, que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando a continuação do asfalto do 

Bairro Casas Populares. PROPOSIÇÕES VERBAIS: Francisco Erinaldo Ferreira 

dos Santos – Solicitou o envio de ofício à sua esposa a Sra. Maria de Fátima, 

registrando votos de parabéns pela passagem do seu aniversário natalício comemorado 

no dia 17 de novembro do corrente ano, ao lado dos seus familiares, parentes e amigos. 

Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles – Solicitou o envio de ofício ao Sr. Guilherme 

Gregório, registrando votos de parabéns pela passagem do seu aniversário natalício 

comemorado recentemente em nosso Município, ao lado dos seus familiares, parentes e 

amigos. Antônio Hamilton Ferreira Lira– Solicitou o envio de ofício a Sra. Dona 

Inês, registrando votos de parabéns pela passagem do seu aniversário natalício 

comemorado no dia 11 de novembro em nosso Município, ao lado dos seus familiares, 

parentes e amigos. Antônio Ferreira de Santana – Solicitou o envio de ofício a Sr. 

José Nairton Macedo Costa – Presidente da Câmara Municipal de Missão Velha, em 

nome da Casa, registrando votos de pesar, extensivo a toda a família, pelo falecimento 

do seu pai, o Sr. Tota Bertulino, ocorrido recentemente, deixando eternas saudades aos 

seus familiares, parentes e amigos. Efigênia Mendes Garcia – Solicitou o envio de 

ofício a Maria Aparecida Carneiro Garcia – Rosa, registrando votos de parabéns pela 

mulher forte e resiliente, que no pleito passado esteve neste Poder Legislativo 

representando as mulheres, a única mulher que assumiu como suplente durante boa 

parte do pleito passado. Na oportunidade, registramos aqui o nosso carinho e o nosso 

respeito pela excelente mulher que és. Epitácio Saraiva da Cruz Neto– Solicitou o 

envio de ofício a Vinícius, filho de Japão Diesel, registrando votos de parabéns pela 

passagem do seu aniversário natalício comemorado no dia 15 de novembro em nosso 

Município, ao lado dos seus familiares, parentes e amigos. Solicitou o envio de ofício a 

Família do Sr. Erasmo Vieira, registrando votos de pesar, extensivo a toda a família, 

pelo seu falecimento, ocorrido na madrugada do dia 16 de novembro do corrente ano, 

em nosso Município, deixando eternas saudades aos seus familiares, parentes e amigos. 

Solicitou o envio de ofício à Família do Sr. Bastião Cruz, registrando votos de pesar, 

extensivo a toda a família, pelo seu falecimento, ocorrido recentemente, deixando 

eternas saudades aos seus familiares, parentes e amigos. ORDEM DO DIA: Projeto de 

Lei nº 59/2022, de autoria do Executivo Municipal, autoriza o Chefe do Poder 

Executivo Municipal a outorgar a concessão dos prédios públicos que indica e dá outras 

providências, em discussão. O Vereador Expedito Rildo pediu VISTAS ao Projeto 

de Lei 59/2022 e o Presidente Odair José de Matos colocou o pedido de Vistas em 

votação, sendo REJEITADO com a seguinte votação: 11 (onze) votos contrários e 03 

(três) votos favoráveis. Projeto de Lei nº 59/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar a concessão dos 

prédios públicos que indica e dá outras providências. Em discussão. Sendo aprovado 
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com a seguinte votação: 13 (treze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção) do 

Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles. Projeto de Lei nº 60/2022, de autoria 

do Vereador Odair José de Matos, cria e delimita o bairro Jardins dos Ipês e altera a 

delimitação do bairro Alto da Alegria e dá outras providências, em discussão. Sendo 

aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução nº 23/2022, de autoria do 

Vereador Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos, Confere Título de Cidadão 

Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências, em discussão. Sendo 

aprovado por unanimidade. Todos os Requerimentos foram aprovados por 

unanimidade. NÃO HOUVE PALAVRA FACULTADA. O Presidente nos termos do 

art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 18h32min (dezoito horas e trinta 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. 


