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Ata da 82ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h24min. (dezessete horas e vinte e quatro minutos) do dia 1º (primeiro) de 

dezembro 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, Eufrásio Parente de Sá 

Barreto – Farrim e Tárcio Araújo Vieira. 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. ATAS: Atas das 79ª, 

80ª e 81ª da Câmara Municipal de Barbalha. CORRESPONDÊNCIAS: Ofício do Sr. 

Onivaldo Porfírio - Gonzagão, solicitando participação na Tribuna Popular desta Casa 

Legislativa. Ofício nº 022/2022, de Geraldo Sinezio Sobrinho, Presidente do PDT de 

Barbalha, registrando votos de parabéns ao Presidente da Câmara Municipal, Odair José 

de Matos, pelo terceiro mandato consecutivo. PROJETOS: Projeto de Decreto 

Legislativo nº 02/2022, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a Aprovação 

ou Rejeição da Prestação de Contas de Governo, Exercício Financeiro 2019 da 

Prefeitura Municipal de Barbalha de responsabilidade do Sr. Argemiro Sampaio Neto. 

Projeto de Lei nº 63/2022, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a 

instituição do serviço de acolhimento em família acolhedora para crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal e social, na forma que indica e dá outras 

providências.  Projeto de Lei nº 64/2022, de autoria do Executivo Municipal, dispõe 

sobre a alteração do anexo I da Lei Municipal n° 2.643/2022, na forma que indica e dá 

outras providências. Projeto de Lei nº 65/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

dispõe sobre a criação e autorização de funcionamento de escola municipal de ensino 

fundamental II, e extinção da Escola de Ensino Fundamental Joaquim Duarte Granjeiro, 

na forma que indica e dá outras providências.  Projeto de Lei nº 66/2022, de autoria 

do Vereador João Ilânio Sampaio, dispõe sobre denominação de logradouro na forma 

que indica e dá outras providências. Projeto de Lei nº 67/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal - 

SIM no município de Barbalha/CE, e seus procedimentos na forma que indica e dá 

outras providências. Projeto de Lei nº 68/2022, de autoria da Mesa Diretora, institui 
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o décimo terceiro salário aos vereadores do Poder Legislativo do Município de 

Barbalha, na forma que indica e dá outras providências. REQUERIMENTOS: 

Requerimento nº 450/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier 

Teles, que seja enviado ofício a Secretaria de Planejamento e Gestão, solicitando cópia 

de todo o processo licitatório com a Empresa do Zona Azul. Requerimento nº 

452/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, que seja 

enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando serviço 

de tapa-buraco na rua Adão Apolinário, próximo ao Semáforo. Requerimento nº 

453/2022, de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto, que seja enviado 

ofício ao Secretário de Obras, com cópia ao Prefeito Municipal e ao Deputado Estadual 

Fernando Santana, solicitando recapeamento da via que liga o Sítio Brejinho ao Sítio 

Santana. Requerimento nº 454/2022, de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da 

Cruz Neto, que seja enviado ofício ao Secretário de Esportes e Juventude, com cópia ao 

Prefeito Municipal, solicitando apoio para a arte marcial jiu jitsu, e para outras áreas 

esportivas que não seja somente o futebol. Neste momento o Presidente Odair José de 

Matos deu boas vindas ao Vereador Tárcio Araújo Vieira pelo retorno as suas atividades 

legislativas, após 04 (quatro) meses de licença. PROPOSIÇÕES VERBAIS: Odair 

José de Matos – Solicitou o envio de ofício a família da jovem Sephora Roberta 

Dantas, registrando votos de pesar pelo seu falecimento, ocorrido recentemente, 

deixando eternas saudades aos seus familiares, parentes e amigos. Expedito Rildo 

Cardoso Xavier Teles – Solicitou o envio de ofício ao senhor Raimundo Macedo, 

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

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

ao senhor Antônio Reginaldo Bezerra, registrando votos de parabéns pela passagem do 

seu aniversário natalício, comemorado recentemente ao lado dos seus familiares, 

parentes e amigos. Solicitou o envio de ofício a senhora Maria Salviana de Oliveira, 

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

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

ao senhor Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos, registrando votos de parabéns pela 

contribuição dada durante esses quatro meses que assumiu o cargo de Vereador neste 

Poder Legislativo. Solicitou o envio de ofício ao senhor Cícero Santos - CIEC, 

registrando votos de parabéns, agradecimentos e reconhecimento pelo trabalho 

realizado à frente do Diário Oficial do Poder Legislativo, onde no dia 29 de novembro 

deste ano chegamos na edição Nº 1.000 do referido Diário, mostrando que a Câmara 

Municipal de Barbalha é a mais transparente do Estado do Ceará em divulgação da sua 

atividade legislativa e política. Epitácio Saraiva da Cruz Neto – Solicitou o envio de 

ofício ao senhor Rondineli, registrando votos de parabéns pela passagem do seu 

aniversário natalício, comemorado recentemente ao lado dos seus familiares, parentes e 

amigos. João Ilânio Sampaio – Solicitou o envio de ofício ao Secretário Municipal do 

Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, o Sr. Francisco 

Sandoval Barreto Alencar, registrando votos de parabéns, extensivo a toda a equipe, em 

especial aos senhores Cassiano e Tereza Raquel, pelo excelente trabalho realizado à 

frente do Projeto Bolsa Jovem, que tem seu enceramento agora neste mês, projeto este 
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tão importante para os jovens do Município de Barbalha. Solicitou o envio de ofício aos 

carregadores do Pau da Bandeira de Santa Luzia, no sítio Lagoa, registrando votos de 

parabéns pela excelente organização dos carregadores do pau da bandeira da Padroeira 

Santa Luzia, no Sítio Lagoa. Informamos que foi de brilhante atuação o trabalho 

realizado por toda a equipe que trabalhou em prol da comunidade, proporcionando uma 

belíssima festa para os moradores e visitantes que prestigiaram o grandioso evento, sem 

registro de nenhuma ocorrência. Solicitou o envio de ofício ao Conselho Administrativo 

a Capela de Santa Luzia, no Sítio Lagoa, registrando votos de parabéns pela excelente 

organização do pau da bandeira da Padroeira Santa Luzia, informamos que foi de 

brilhante atuação o trabalho realizado por toda a equipe que trabalhou em prol da 

comunidade, proporcionando uma belíssima festa para os moradores e visitantes que 

prestigiaram o grandioso evento, sem registro de nenhuma ocorrência. Solicitou o envio 

de ofício ao Padre Marques, registrando votos de parabéns pela passagem do seu 

aniversário natalício. Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior – Solicitou o envio de 

ofício à família do Sr. Expedito Luiz de Sousa – Seu Miranda, registrando votos de 

pesar pelo seu falecimento, ocorrido recentemente, deixando eternas saudades aos seus 

familiares, parentes e amigos. Solicitou o envio de ofício a senhora Maria Elza Saraiva, 

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

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

ao senhor Atanaildo - Caipirão, registrando votos de parabéns pelo excelente serviço 

prestado a comunidade do Distrito do Caldas, tendo em vista ser o idealizador do 

Carnacaldas, de parte do show de dublagem e do natal na comunidade, pessoa que tem 

uma participação ativa importante no Distrito supracitado. Antônio Ferreira de 

Santana – Solicitou o envio de ofício a EEEP Otília Correia Saraiva, registrando votos 

de parabéns, extensivo aos professores e alunos dessa conceituada unidade de ensino, 

pelo grande evento realizado na praça Engenheiro Dória com apresentação na área de 

robótica, cultura popular e na área de enfermagem. Tárcio Araújo Vieira – Solicitou o 

envio de ofício a Sra. Lindiane, registrando votos de parabéns pela passagem do seu 

aniversário natalício, comemorado recentemente ao lado dos seus familiares, parentes e 

amigos. Antônio Correia do Nascimento - Carlito – Solicitou o envio de ofício a Sra. 

Ana Maria Cardoso, registrando votos de parabéns pela passagem do seu aniversário 

natalício, comemorado recentemente ao lado dos seus familiares, parentes e amigos. 

Solicitou o envio de ofício a Sra. Salviana, registrando votos de parabéns pela passagem 

do seu aniversário natalício, comemorado recentemente ao lado dos seus familiares, 

parentes e amigos. Solicitou o envio de ofício ao Sr. Daniel, registrando votos de 

parabéns pela passagem do seu aniversário natalício, comemorado recentemente ao lado 

dos seus familiares, parentes e amigos. Neste momento o Vereador Expedito Rildo 

Cardos Xavier Teles solicitou ao Presidente Odair José de Matos, que fosse colocado na 

ordem do dia para discussão e votação o Projeto de Lei nº 68/2022, de autoria da 

Mesa Diretora, institui o décimo terceiro salário aos vereadores do Poder Legislativo 

do Município de Barbalha, na forma que indica e dá outras providências. O Presidente 

consultou o Plenário e todos os Vereadores concordaram com a tramitação do Projeto 

de Lei 68/2022 na Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: Foram emitidos Parecer Verbal 
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Favorável da Comissão Permanente de Justiça e Legislação Participativa e Parecer 

Verbal Favorável da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do 

Consumidor para tramitação do Projeto de Lei nº 68/2022, de autoria da Mesa 

Diretora, institui o décimo terceiro salário aos vereadores do Poder Legislativo do 

Município de Barbalha, na forma que indica e dá outras providências. Projeto de Lei 

68/2022 em discussão. Sendo aprovado por unanimidade. O Presidente convidou o 

Sr. Onivaldo Porfírio - Gonzagão para fazer uso da Tribuna Popular, que falou sobre o 

22º Tributo a Luiz Gonzaga e solicitou ajuda financeira aos Vereadores. Fizeram uso da 

palavra os seguintes Vereadores manifestando apoio – Antônio Hamilton Ferreira Lira, 

Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Epitácio Saraiva da Cruz Neto e João Ilânio 

Sampaio. Todos os Requerimentos forma discutidos e aprovados por unanimidade. Por 

falta de quórum NÃO HOUVE PALAVRA FACULTADA e o Presidente nos termos 

do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 18h36min (dezoito horas e trinta 

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 dos pronunciamentos, se encontram disponíveis para 

consultas ou controvérsias em relação a esta, no Arquivo Sonoro desta Casa. 


