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Ata da 89ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 14h26min. (quatorze horas e vinte e seis  minutos) do dia 20 (vinte) 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: Parecer nº 69/2022 

da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 

favorável a tramitação do 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 do 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 tramitação do 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 77/2022 da Comissão 

Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, favorável a 

tramitação do Projeto de Lei Nº 69/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo 

Cardoso Xavier Teles, Denomina logradouros públicos, localizados no interior do 

Loteamento Lagoa Seca I e II. Parecer nº 78/2022 da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Legislação Participativa, favorável a tramitação do 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. Parecer nº 19/2022 da Comissão Permanente de Educação, Saúde e 
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Assistência, favorável a tramitação do 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. Parecer nº 33/2022 da Comissão 

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

tramitação do 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. Parecer nº 79/2022 da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Legislação Participativa, favorável a tramitação do 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. Parecer nº 34/2022 da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças 

e Defesa do Consumidor, favorável a tramitação do 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. Parecer nº 

80/2022 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa, favorável a tramitação do Projeto de Resolução Nº 26/2022, de 

autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Confere Título de 

Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. Parecer nº 

81/2022 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 

Participativa, favorável a tramitação do Projeto de Indicação Nº 05/2022, de 

autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, projeto de indicação para criação 

dos cargos de psicólogo(a) e serviço social para provimento efetivo via concurso 

público para o quadro de pessoal para a Prefeitura Municipal de Barbalha. Parecer nº 

20/2022 da Comissão Permanente de Educação, saúde e Assistência, favorável a 

tramitação do Projeto de Indicação Nº 05/2022, de autoria do Vereador Dorivan 

Amaro dos Santos, projeto de indicação para criação dos cargos de psicólogo(a) e 

serviço social para provimento efetivo via concurso público para o quadro de pessoal 

para a Prefeitura Municipal de Barbalha. 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 
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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 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.  Requerimento nº 477/2022, de autoria do 

Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira, que seja enviado ofício ao Juiz Eleitoral, 

com cópia ao Chefe do Cartório Eleitoral do Município, solicitando que seja implantado 

para a próxima eleição, um local de votação na sede da associação do sítio Taquari. 

Requerimento nº 478/2022, 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 que seja realizado o serviço de 

COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA JOSÉ 

LIVINO FILHO, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, haja vista que aquela parte da rua 

se encontrar quase que intransitável. Requerimento nº 479/2022, 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 que sejam realizados os serviços de Limpeza e Desobstrução nos CANAIS 

DO RIACHO DO BATOQUE, no Bairro Bela Vista, DO RIACHO SECO, no Sítio 

Malhada e parte da Cirolândia, nas proximidades da Av. da Integração e da ponte do 

Bairro Jardim dos Ipês, a fim de evitar futuros transbordamentos e novos alagamentos 

nas regiões acimas citadas.  PROPOSIÇÕES VERBAIS – Dorivan Amaro dos 

Santos – Solicitou o envio de ofício a família da Sra. Ceilde Sampaio, registrando votos 

de pesar pelo seu falecimento ocorrido recentemente em nosso Município. Solicitou o 

envio de ofício ao Sr. Beto e Ozário, registrando votos de parabéns pela sua 

contribuição na belíssima ornamentação natalina realizada na cidade de Barbalha. 

Expedito Rildo Cardos Xavier Teles – Solicitou o envio de ofício a família de George 

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

2º TURNO com a seguinte votação: 08 (oito) votos favoráveis e 04 (quatro) votos 

contrários. Projeto de Resolução Nº 26/2022, de autoria do Vereador Expedito 

Rildo Cardoso Xavier Teles, Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade 

que indica e dá outras providências, em discussão. O Vereador André Feitosa pediu 

VISTAS e o Presidente colocou o Pedido de Vistas em votação sendo. Sendo o Pedido 

de Vistas Rejeitado com a seguinte votação: 07 (sete) votos contrários, 04 votos 

favoráveis e 01 (uma) abstenção.  Projeto de Resolução Nº 26/2022, de autoria do 

Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Confere Título de Cidadão 

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

aprovado com a seguinte votação: 09 (nove) votos favoráveis 02 (dois) votos 

contrários e 02 (duas) abstenções. 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, em discussão. O Vereador 

Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, pediu VISTAS e o Presidente colocou o 

Pedido de Vistas em votação sendo. Sendo o Pedido de Vistas Rejeitado com a 

seguinte votação: 08 (oito) votos Contrários e 03 (três) votos favoráveis. 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, 

em discussão. O Vereador João Ilânio Sampaio apresentou a seguinte Emenda 

Supressiva: O Vereador JOÃO ILÂNIO SAMPAIO, no uso de atribuições regimentais 

e prescritas na Lei Orgânica Municipal, apresenta a seguinte EMENDA SUPRESSIVA 

que AO PROJETO DE LEI Nº 74/2022, que “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”, QUE O MODIFICA E PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE 

REDAÇÃO: EMENDA SUPRESSIVA VERBAL Nº 01/2022 - Art. 1º - Fica 

suprimido o Art. 3° do Projeto de Lei n° 74/2022 que dispunha conforme abaixo. Art. 

3º. Ficam, por meio desta Lei, revogada a Lei Municipal nº 1.904/2010, na sua 

totalidade, bem como o artigo 9º, da Lei Municipal nº 2.617/2022. Sala das Sessões da 

Câmara Municipal de Barbalha/CE, 20 de dezembro de 2022. João Ilânio Sampaio 

– Vereador, em discussão. Sendo aprovada com a seguinte votação: 10 (dez) votos 

favoráveis e 01 (uma) abstenção. 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, em discussão. Sendo aprovado 

com a seguinte votação: 10 (dez) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. O Vereador 

Tárcio Honorato - solicitou o envio de ofício a CAGECE, solicitando que seja enviado 

a esta Casa Legislativa cópia do Aditivo que autoriza a cobrança de água no Parque 

Bulandeira, Mata dos Limas e Mata dos Dudas no Município de Barbalha. O Vereador 
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Dorivan Amaro dos Santos - solicitou o envio de ofício a CAGECE, solicitando que 

seja enviado a esta Casa Legislativa, informações sobre a mudança da rede hidráulica 

no Parque Bulandeira, em Barbalha, e, como será feito o saneamento na referida 

localidade, para conhecimento deste Parlamento. 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, em discussão. 

Sendo aprovado com 09 (nove) votos favoráveis. Projeto de Indicação Nº 05/2022, 

de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, projeto de indicação para 

criação dos cargos de psicólogo(a) e serviço social para provimento efetivo via 

concurso público para o quadro de pessoal para a Prefeitura Municipal de Barbalha, em 

discussão. O Vereador João Ilânio Sampaio apresentou a seguinte Emenda Aditiva 

Verbal ao Projeto de Indicação Nº 05/2022: O Vereador JOÃO ILÂNIO 

SAMPAIO, no uso de atribuições regimentais e prescritas na Lei Orgânica 

Municipal, apresenta a seguinte EMENDA que ADITIVA AO ARTIGO 1º, DO 

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 05/2022, que “Dispõe sobre a criação dos cargos 

de Psicólogo e Serviço Social para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 

Barbalha (CE) e dá outras providências”, QUE O MODIFICA E PASSA A 

VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: EMENDA ADITIVA VERBAL Nº 

01/2022 - Art. 1º - Modifica o Art. 1° do Projeto de Indicação 05/2022 proposto, que 

passa a ter como a redação conforme abaixo disposta. Art. 1º. Fica autorizado o 

Executivo Municipal a criar cargos efetivos de PSICÓLOGO (A), SERVIÇO 

SOCIAL e PSICOPEDAGOGO para o Quadro de Pessoal da Prefeitura 

Municipal de Barbalha (CE), em quantidade suficiente para atender a demanda da 

Rede Pública de Educação Básica. Sala das Sessões da Câmara Municipal de 

Barbalha/CE, 20 de dezembro de 2022. João Ilânio Sampaio – Vereador, em 

discussão. Sendo aprovada com 09 (nove) votos favoráveis. Projeto de Indicação Nº 

05/2022, de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, projeto de indicação 

para criação dos cargos de psicólogo(a) e serviço social para provimento efetivo via 

concurso público para o quadro de pessoal para a Prefeitura Municipal de Barbalha, em 

discussão. Sendo aprovado com 09 (nove) votos favoráveis. Todos os Requerimentos 

foram dados como aprovados com o consentimento dos autores. NÃO HOUVE 

PALAVRA FACULTADA: O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno 

encerrou a Sessão às 16h31min (dezesseis horas e trinta e um). 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. 


