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Ata da 85ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

Ausente: João Ilânio Sampaio 

Às 17h18min. (dezessete horas e dezoito minutos) do dia 12 (doze) 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, 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, e o 

próprio Presidente Odair José de Matos fez a ORAÇÃO DA TARDE. Nos termos do 

Art. 144 do Regimento Interno, passamos a LEITURA DO MATERIAL DE 

EXPEDIENTE. CORRESPONDÊNCIAS: Ofício nº 899/2022, da Secretaria 

Municipal de Saúde, em resposta ao ofício nº 0812015/2022. PROJETOS: Projeto de 

Resolução Nº 27/2022, de autoria da Mesa Diretora, Proposição Aditiva ao Art. 20 

da Resolução nº 08/2005. Parecer nº 68/2022 da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Legislação Participativa, favorável a tramitação 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. Parecer nº 15/2022 da Comissão Permanente de 

Educação, Saúde e Assistência, favorável a tramitação 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. Parecer nº 69/2022 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça 

e Legislação Participativa, favorável a tramitação 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. Parecer nº 16/2022 da Comissão Permanente de 

Educação, Saúde e Assistência, favorável a tramitação 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. Parecer nº 29/2022 da Comissão 

Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do Consumidor, favorável a 
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tramitação 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. 

REQUERIMENTOS: Requerimento nº 463/2022, de autoria do Vereador Marcelo 

Saraiva Neves Júnior,  que seja enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, com cópia ao Secretário de Obras e ao Prefeito Municipal Dr. 

Guilherme Saraiva, solicitando o início com maior brevidade possível, o calçamento e 

melhorias na estrada do Sítio Solzinho, pois a muito tempo a comunidade sofre com as 

condições precárias da estrada. Requerimento nº 464/2022, de autoria do Vereador 

Dernival Tavares da Cruz – Véi Dê, que que seja enviado um ofício para Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando o 

complemento do calçamento da rua Omar Cavalcante Rolim, no bairro Nossa Senhora 

de Fátima, com encontro da rua Rejane Maria da Silva, no bairro Alto da Alegria. 

Requerimento nº 465/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier 

Teles, que seja enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, 

solicitando serviço de limpeza no bairro Royal Ville. Requerimento nº 466/2022, de 

autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, que seja enviado ofício 

para Secretaria de Planejamento e Gestão, com cópia ao Secretário de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, solicitando a relação das pessoas que foram beneficiadas pelas 

mudanças de faixa de consumo da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), 

implementada pela Lei Complementar N° 003/2022. Requerimento nº 467/2022, de 

autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto, que seja enviado ofício a 

Empresa Zona Azul, solicitando esclarecimentos a respeito do trabalho desempenhado 

aqui no município de Barbalha, tendo em vista as muitas reclamações por parte da 

população. Requerimento nº 468/2022, de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da 

Cruz Neto, que seja enviado ofício para o Secretário de Esportes, com cópia ao 

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que sejam realizadas 

reformas nas quadras das Casas Populares e Sítio Santana. Neste momento o Presidente 

passa a palavra ao Vereador Dorivan Amaro dos Santos, o qual pede a vereadora 

Efigênia para ler o seu Requerimento no seguinte teor: Barbalha (CE), 12 de dezembro 

de 2022. Senhor Presidente ODAIR JOSÉ DE MATOS, Presidente da Câmara 

Municipal de Barbalha. Excelentíssimos Vereadores desta honrosa Casa 

Legislativa, Somos sabedores que é legal e regimental requerimentos verbais e escritos 

por parte dos Vereadores. Alguns requerimentos que tenham uma finalidade específica, 

o Regimento Interno determina que sejam por escrito, os quais, quando não estão na 

pauta é colocado em votação junto ao Plenário que decidirá quanto a discussão ou não. 

Para tanto a matéria que hora submeto é de repercussão desde Vereador, no qual o 

Inciso II, do § 1º, do Art. 107 do Regimento Interno diz que serão verbais e decididos 

pelo Presidente, os requerimentos que solicitem “a leitura de qualquer matéria para 

conhecimento do Plenário”. É o que ora submeto. No entanto, por não encontrar-se na 

pauta, submeto ao mesmo tempo o presente requerimento por escrito para o qual requer 

votação, discussão, se houver, e o devido provimento. Destarte, submeto para a 

deliberação do Plenário, por escrito, a minha RENÚNCIA ao cargo de 1º Secretário da 
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Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barbalha, eleito para o biênio 2023 – 2024, 

na forma do inciso I, §3º, do Art. 107 do Regimento Interno e justificativa na forma do 

Art. 24 do mesmo Regimento. Várias outras atividades e compromissos junto ao Povo 

Barbalhense impossibilitam, no momento, dedicar-se à Gestão da Mesa Diretora como 

1º Secretário. Agradeço aos pares pela confiança e eleição mesmo não estando presente 

à sessão eleitoral, apesar de que a eleição foi legal por determinação do § 6º, do Art. 19 

do Regimento Interno. Considerando que com a presente renúncia leva-se a tornar-se 

vago o cargo de 1º secretário na Mesa Diretora e por imperativo do § 7º do Art. 19 do 

Regimento Interno, o cargo deverá ser preenchido mediante eleição, por escrutínio 

secreto, porém, desde já lanço como candidato o nobre e respeitável Vereador 

ANTONIO HAMILTON FERREIRA LIRA para ser reconduzindo a 1º Secretário da 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barbalha. Desta forma, com o aval da 

Presidência desta Casa, submeto para deliberação do Plenário o presente requerimento 

de RENÚNCIA ao cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora eleito para o Biênio 2023 - 

2024, de acordo com o inciso I, do §3º, do Art. 107 do Regimento Interno que 

determina que “serão por escrito e sujeitos a deliberação do Plenário os requerimentos 

que versem sobre renúncia de cargo na Mesa Diretora”. É o que ora REQUER, 

DORIVAN AMARO DOS SANTOS – VEREADOR. O Presidente Odair José de 

Matos esclareceu a todos que o Vereador Dorivan não pode indicar outro vereador para 

o cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora. PROPOSIÇÕES VERBAIS – Luana dos 

Santos Gouvêa – Solicitou o envio de ofício a Simone Sales, Conselho Administrativo 

da Capela da Imaculada Conceição do Distrito de Arajara, registrando votos de 

parabéns, extensivo a toda a equipe, pela excelente organização da festa da Padroeira do 

Distrito de Arajara, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Solicitou o envio de ofício 

a Jéssica Amorim, Conselho Administrativo da Capela da Imaculada Conceição do Sítio 

Saco II, registrando votos de parabéns, extensivo a toda a equipe, pela excelente 

organização da festa da Padroeira do Sítio Saco II, Nossa Senhora da Imaculada 

Conceição. Odair José de Matos – Solicitou o envio de ofício ao Padre Lindoval, 

registrando votos de boas-vindas na área Pastoral Bom Jesus, a qual compreende o 

Distrito de Arajara e o Distrito do Caldas. Eufrásio Parente de Sá Barreto – Solicitou 

o envio de ofício ao Sr. Marcelino Maciel Torres, registrando votos de parabéns pela 

passagem do seu aniversário natalício, comemorado no dia 11 de dezembro do corrente 

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

Conselho Administrativo da Capela da Imaculada Conceição do Sítio Saco II, 

registrando votos de parabéns, extensivo a toda a equipe, pela excelente organização da 

festa da Padroeira do Sítio Saco II, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, com cópia 

aos capitães do Pau da bandeira e aos carregadores. Solicitou o envio de ofício a 

Napoleão Manoel Oliveira, registrando votos de parabéns pela sua grande conquista, 

pois conseguiu tirar a sua carteira de habilitação aos 78 anos de idade, exemplo de 

força, coragem e muita determinação. Antônio Correia do Nascimento - Carlito – 

Solicitou o envio de ofício ao Sr. Carlos Tafarel da Silva Rafael, registrando votos de 

parabéns pela passagem do seu aniversário natalício. Epitácio Saraiva da Cruz Neto – 

Solicitou o envio de ofício a Leo, registrando votos de parabéns pela passagem do seu 
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aniversário natalício, comemorado recentemente ao lado dos seus familiares, parentes e 

amigos. Solicitou o envio de ofício a Dra. Aline Cavalache, 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 à família do jovem 

Danilo Coelho de Souza, registrando votos de pesar pelo seu falecimento ocorrido 

recentemente. Antônio Hamilton Ferreira Lira – Solicitou o envio de ofício a Sonia 

Andrade, 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 Luciana Leite, registrando votos de parabéns pela passagem do seu 

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

amigos. Antônio Ferreira de Santana – Solicitou o envio de ofício ao complexo 

hospitalar, Hospital Santo Antônio e Hospital do Coração, em nome de Dr. João Correia 

Saraiva, Dr. José Correia Saraiva e Fabiola Sampaio, registrando votos de parabéns pelo 

evento realizado na sexta feira dia 09 de dezembro em homenagem ao aniversário de 41 

anos de existência do Hospital Santo Antônio e 21 anos do Hospital do Coração, 

informando que esse complexo hospitalar merece todo o nosso respeito e gratidão pela 

prestação do excelente serviço de saúde em nosso município, como também a vários 

outros municípios que procuram atendimento nas unidades de saúde supracitadas. 

Solicitou o envio de ofício também aos funcionários e corpo administrativo do 

complexo hospitalar pelo envolvimento perante a realização do referido evento. 

Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles – Solicitou o envio de ofício ao complexo 

hospitalar Hospital Santo Antônio e Hospital do Coração, em nome de Dr. João Correia 

Saraiva e Dr. José Correia Saraiva, registrando votos de parabéns pelo evento realizado 

na sexta feira dia 09 de dezembro em homenagem ao aniversário de 41 anos de 

existência do Hospital Santo Antônio e 21 anos do Hospital do Coração, informando 

que esse complexo hospitalar merece todo o nosso respeito e gratidão pela prestação do 

excelente serviço de saúde em nosso município, como também a vários outros 

municípios que procuram atendimento nas unidades de saúde supracitadas. Francisco 

Marcelo Saraiva Neves Júnior – Solicitou o envio de ofício a Aquiles Soares, 

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 Tenente Humberto, registrando votos de parabéns, extensivo a toda a equipe, pelo 

excelente serviço prestado à comunidade do Sítio Saco II, no último domingo, em 

virtude do cortejo do Pau da Bandeirada da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada 

Conceição, onde conduziu o evento com total segurança, proporcionando uma belíssima 

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

registro de nenhuma ocorrência. ORDEM DO DIA: 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, em discussão. O Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles pediu 

VISTAS ao Projeto de Lei 65/2022 e o Presidente colocou o Pedido de VISTAS em 

votação. Sendo Rejeitado com a seguinte votação: 08 (oito) Votos Contrários e 05 
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(cinco) Votos Favoráveis. 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, em discussão. Sendo 

Aprovado com 09 (nove) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários. 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, em discussão. O 

Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior pediu VISTAS ao Projeto de 

Lei nº 67/2022 e o Presidente concedeu. 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 18h57min (dezoito 

horas e cinquenta e sete 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. 


