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Ata da 86ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h20min. (dezessete horas e vinte minutos) do dia 14 (quatorze) 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 Vereador João Ilânio Sampaio para fazer a 

ORAÇÃO DA TARDE. Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a 

LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROJETOS: Projeto de 

Resolução Nº 28/2022, de autoria do Vereador André Feitosa, Confere Título de 

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

Lei Nº 71/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, 

dispõe sobre denominação de logradouro na forma que indica e dá outras providências. 

Projeto de Lei Nº 72/2022, de autoria da Mesa Diretora, concede a revisão geral dos 

subsídios ao Prefeito e Vice-Prefeito de Barbalha, na forma que indica e dá outras 

providências. Projeto de Lei Nº 73/2022, de autoria do Vereador João Ilânio 

Sampaio, dispõe sobre denominação de logradouro na forma que indica e dá outras 

providências. Parecer nº 70/2022 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça 

e Legislação Participativa, favorável a tramitação 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. Parecer nº 17/2022 da Comissão 

Permanente de Educação, Saúde e Assistência, favorável a tramitação do 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. Parecer nº 

_30/2022 da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do 

Consumidor, favorável a tramitação do 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. Parecer nº 71/2022 da Comissão Permanente de 
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Constituição, Justiça e Legislação Participativa, favorável a tramitação 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. 

Parecer nº 65/2022 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa, favorável a tramitação Projeto de Resolução nº 25/2022, de autoria 

do Vereador André Feitosa, Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade 

que indica e dá outras providências. Parecer nº 72/2022 da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Legislação Participativa, favorável a tramitação Projeto de 

Resolução nº 27/2022, de autoria da Mesa Diretora, Proposição aditiva ao Art. 20 da 

Resolução n. 08/2005. REQUERIMENTOS: Requerimento nº 469/2022, de autoria 

do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, a deliberação do Plenário, por escrito, a 

minha RENÚNCIA ao cargo de 1º Secretário da 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. Requerimento nº 

470/2022, de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, que seja enviado 

ofício para Secretaria de Meio Ambiente, solicitando que seja feita uma orientação as 

empresas que trabalham com vidro (vidraçarias) para que as mesmas façam o descarte 

correto dos seus resíduos (restantes de vidros). PROPOSIÇÕES VERBAIS – João 

Ilânio Sampaio – Solicitou o envio de ofício a família de Caroline Cruz Nascimento, 

registrando votos de pesar, extensivo a toda a família, pelo seu falecimento ocorrido 

recentemente em nosso município, deixando eternas saudades aos seus familiares, 

parentes e amigos. O Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles pediu para colocar 

o Projeto de Lei nº 71/2022, de sua autoria, em tramitação na Ordem do Dia para 

votação nesta sessão. Pedido aceito pelo Plenário. Antônio Corrreia do Nascimento - 

Carlito – Solicitou o envio de ofício ao Sr. Bosco Vidal, registrando votos de 

parabéns pela passagem do seu aniversário natalício, comemorado no dia 13 de 

dezembro ao lado dos seus familiares, parentes e amigos. Epitácio Saraiva da 

Cruz Neto – Solicitou o envio de ofício a o Ministério Público, registrando votos de 

parabéns pela passagem do Dia Nacional do Ministério Público, comemorado 

anualmente no dia 14 de dezembro. Antônio Ferreira de Santana – Solicitou o envio 

de ofício a Jarina Santana, registrando votos de parabéns a sala do empreendedor de 

Barbalha pela conquista do Selo Sebrae Atendimento, salientando que 45 municípios da 

Região do Cariri participaram da disputa por esse Selo e Barbalha ficou entre os 05 

(cinco).  ORDEM DO DIA: 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, em discussão. Sendo Aprovado por Unanimidade. 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, 

em discussão. Sendo Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei nº 71/2022, de 

autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, dispõe sobre 
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denominação de logradouro na forma que indica e dá outras providências, em discussão. 

Sendo Aprovado por Unanimidade.  Projeto de Resolução nº 27/2022, de autoria da 

Mesa Diretora, Proposição aditiva ao Art. 20 da Resolução n. 08/2005, em discussão. 

Sendo Aprovado por Unanimidade. Projeto de Resolução nº 25/2022, de autoria do 

Vereador André Feitosa, Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que 

indica e dá outras providências, em discussão. Sendo Aprovado por Unanimidade. 

Todos os Requerimentos foram discutidos e aprovados por unanimidade. NÃO 

HOUVE PALAVRA FACULTADA: O Presidente saudou o Ex. Vereador Rosálio 

Francisco de Amorim presente nesta sessão e nos termos do art. 153 do Regimento 

Interno encerrou a Sessão às 18h28min (dezoito horas e vinte e oito 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. 


