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Ata da 88ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h23min. (dezessete horas e vinte e três  minutos) do dia 19 (dezenove) 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 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 da 

85ª, 86ª e 87ª Sessões da Câmara Municipal de Barbalha. PROJETOS: Projeto de Lei 

Nº 74/2022, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre os serviços públicos de 

tratamento e fornecimento de água potável, bem como, esgotamento sanitário no 

município de Barbalha, Estado do Ceará da forma que indica e dá outras providências. 

Projeto de Lei Nº 75/2022, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre os 

eventos ocorridos em vias públicas municipais nos festejos do pau da bandeira, e dá 

outras providências. Projeto de Lei Nº 76/2022, de autoria do Vereador Antônio 

Hamilton Ferreira Lira, dispõe sobre denominação de logradouro na forma que indica 

e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar Nº 04/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, em Regime de Urgência, dispõe sobre alterações nos 

dispositivos específicos da Lei Municipal nº 1.334/1997 – Código Tributário do 

Município de Barbalha/CE, bem como, as leis municipais nº 2.318/2017 e nº 

1.794/2008 – Código Sanitário do Município, com modificações posteriores e dá outras 

providências. Parecer nº 73/2022 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça 

e Legislação Participativa, favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 52/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, altera a Lei Municipal n° 1.864/2009, na forma que 

indica, cria cargo público, e adota outras providências. Parecer nº 18/2022 da 

Comissão Permanente de Educação, Saúde Assistência, favorável a tramitação do 

Projeto de Lei nº 52/2022, de autoria do Executivo Municipal, altera a Lei Municipal 

n° 1.864/2009, na forma que indica, cria cargo público, e adota outras providências. 

Parecer nº 31/2022 da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do 

Consumidor, favorável a tramitação do Projeto de Lei nº 52/2022, de autoria do 
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Executivo Municipal, altera a Lei Municipal n° 1.864/2009, na forma que indica, cria 

cargo público, e adota outras providências. Parecer nº 67/2022 da Comissão 

Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, favorável a 

tramitação do 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. Parecer nº 75/2022 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça 

e Legislação Participativa, favorável a tramitação do 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. Parecer nº 32/2022 

da Comissão Permanente de Orçamento, finanças e Defesa do consumidor, 

favorável a tramitação do 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.  Parecer nº 74/2022 da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Legislação Participativa, favorável a tramitação do 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 

76/2022 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa, favorável a tramitação do 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. REQUERIMENTOS: 

Requerimento nº 471/2022, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, que 

seja enviado ofício ao Secretário de Meio Ambiente, solicitando medidas a respeito da 

coleta do lixo em algumas ruas do centro de Barbalha, (Salustiano Canuto, Pinto 

Madeira, Divino Salvador, Senador Alencar e Rua da saudade) em que moradores 

reclamam a falta de regularidade no calendário de coleta, especialmente aos sábados. 

Requerimento nº 472/2022, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, que 

seja enviado ofício ao Chefe do Executivo, com cópia ao Secretário de Meio Ambiente, 

solicitando providências acerca das queimadas frequentes que estão acontecendo no 

lixão, o que coloca em risco a saúde dos nossos munícipes. Quais providências estão 

sendo tomadas? Qual prazo para desativar o lixão? Requerimento nº 473/2022, de 

autoria do Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira, que seja enviado ofício ao 

Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário de Meio Ambiente, solicitando que seja 

adquirido para o município um trator com o a roçadeira de braço lateral para trabalhar 

fazendo roço nas estradas e ruas, para fazer o serviço com este implemento. 

Requerimento nº 474/2022, de autoria do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto 

- Farrim, que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, 

com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando mais uma vez que seja realizado o serviço 

de conserto/recuperação do calçamento da Rua José Quental, esquina coma Rua da 

Ajuda; Rua Adão Apolinario com a Rua Antônio Duarte, Rua Anderson Sabino com 

Av. Antônio Francisco Sampaio, e as demais ruas do Bairro Alto da Alegria, que 

atualmente se encontraram danificadas, necessitando desses serviços com a maior 

brevidade possível. Requerimento nº 475/2022, de autoria do Vereador Eufrásio 

Parente de Sá Barreto - Farrim, que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura 
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e Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito, solicitando mais uma vez, que seja realizado 

o serviço de pavimentação em pedra tosca na estrada do Sítio Saco 2, denominada de 

"Estrada do Padre Cicero", estrada essas que liga a comunidade do Sítio Saco 2 ao Sítio 

Macaúba (Comunidades Angolas); solicito também, que seja realizado o serviço de 

conserto/recuperação do calçamento na estrada que liga o Campo da Macaúba aos 

Angolas e ao Sítio Saco 2, pois há uma necessidade de garantir uma boa trafegabilidade 

à população daquelas comunidades.  PROPOSIÇÕES VERBAIS – Antônio 

Hamilton Ferreira Lira – Solicitou o envio de ofício às diretoras das escolas Maria 

Linhares Sampaio – CERU, Ana Ramalho Garcia e Nazinha Garcia, registrando votos 

de parabéns, extensivo aos coordenadores, professores e alunos, pela confraternização 

natalina realizada nessa conceituada unidade de ensino. Tárcio Honorato – Solicitou o 

envio de ofício a Coordenação da Capela do Divino Salvador do Parque Bulandeira e 

aos Carregadores do Pau da Bandeira da referida localidade, registrando votos de 

parabéns pela excelente organização da festa e do cortejo do Pau da Bandeira do 

Padroeiro Divino Salvador na comunidade supracitada. Epitácio Saraiva da Cruz Neto 

– Solicitou o envio de ofício ao Sr. João Paulo, 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 família da Sra. Ceilde 

Sampaio da Silva, registrando votos de pesar pelo seu falecimento ocorrido 

recentemente em nosso Município. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Complementar 

Nº 04/2022, de autoria do Executivo Municipal, em Regime de Urgência, dispõe 

sobre alterações nos dispositivos específicos da Lei Municipal nº 1.334/1997 – Código 

Tributário do Município de Barbalha/CE, bem como, as leis municipais nº 2.318/2017 e 

nº 1.794/2008 – Código Sanitário do Município, com modificações posteriores e dá 

outras providências. URGÊNCIA em discussão. Sendo aprovada com a seguinte 

votação:  09 (nove) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários. Foram emitidos 

pareceres verbais da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa e da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do 

Consumidor para tramitação do Projeto de Lei Complementar Nº 04/2022, de autoria 

do Executivo Municipal,  dispõe sobre alterações nos dispositivos específicos da Lei 

Municipal nº 1.334/1997 – Código Tributário do Município de Barbalha/CE, bem como, 

as leis municipais nº 2.318/2017 e nº 1.794/2008 – Código Sanitário do Município, com 

modificações posteriores e dá outras providências, em discussão. O Vereador Eufrásio 

Parente de Sá Barreto pediu VISTAS e o Presidente colocou o Pedido de VISTAS 

em votação. Sendo REJEITADO com a seguinte votação: 08 (oito) votos contrários 

e 06 (seis) votos favoráveis. Projeto de Lei Complementar Nº 04/2022, de autoria 

do Executivo Municipal, dispõe sobre alterações nos dispositivos específicos da Lei 

Municipal nº 1.334/1997 – Código Tributário do Município de Barbalha/CE, bem como, 

as leis municipais nº 2.318/2017 e nº 1.794/2008 – Código Sanitário do Município, com 

modificações posteriores e dá outras providências, em discussão. Sendo aprovado, EM 

1º TURNO, com a seguinte votação: 09 (nove) votos favoráveis e 04(quatro) votos 

contrários. Projeto de Lei nº 52/2022, de autoria do Executivo Municipal, altera a 

Lei Municipal n° 1.864/2009, na forma que indica, cria cargo público, e adota outras 
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providências, em discussão. Sendo aprovado com a seguinte votação: 11(onze) votos 

favoráveis e 01 (um) voto contrário. 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, em discussão. Sendo aprovado por unanimidade. 

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, em discussão. Sendo aprovado por unanimidade. 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, em discussão. Sendo 

aprovado por unanimidade. 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, em discussão. Sendo aprovado por unanimidade. 

Todos os Requerimentos ficaram para serem discutidos e aprovados na próxima Sessão. 

NÃO HOUVE PALAVRA FACULTADA: O Presidente nos termos do art. 153 do 

Regimento Interno encerrou a Sessão às 19h08min (dezenove horas 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. 


