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Ata da 7ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

Ausente: João Bosco de Lima  

Às 17h13min (dezessete horas e treze minutos) do dia 07 de fevereiro do ano de 2022 

(dois mil e vinte e um), 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: Antônio Ferreira de Santana, Carlos 

André Feitosa Pereira, Dorivan Amaro Dos Santos, Dernival Tavares da Cruz 

(Véi Dê), Efigênia Mendes Garcia, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Luana Dos 

Santos Gouvêa, Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, Odair José de Matos, 

Expedito Rildo Cardosos Xavier Teles, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Tárcio 

Araújo Vieira, Eufrásio Parente de Sá Barreto (Farrim do Cartório) e João Ilânio 
Sampaio 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 João Ilânio Sampaio, para fazer a oração da tarde. Nos termos do 

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

EXPEDIENTE que Constou de: CORRESPONDÊNCIA: Ofício Nº 

03.02.007/2022, da Procuradoria Geral do Município, em resposta ao requerimento nº 

18/2022, encaminhando cópia do Parecer Jurídico nº 20.01.001/2022-PGM. Ofício 

23/2022/SMS/APS da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao oficio nº 

2101009/2022, referente ao requerimento nº 21/2022, de autoria do Vereador João 

Bosco de Lima. Requerimento Nº 62/2022 de autoria do Vereador Dernival 

Tavares da Cruz – Véi Dê, Requer que seja enviado ofício para a Superintendência 

de Obras Públicas - SOP, solicitando que seja colocado de volta as coberturas dos 

pontos de ônibus, na rodovia CE 293 que liga a cidade de Barbalha à Missão Velha. 

Requerimento Nº 64/2022 de autoria do Vereador André Feitosa, Requer que seja 

enviado ofício  à secretaria de saúde Sheila Martins, Diretor da atenção primária 

Antônio Eclesio, toda equipe da coordenação e principalmente aos profissionais das 

UBS (unidade básica de saúde) Agentes comunitário de saúde, Enfermeiros, Técnicos 

em Enfermagem, Técnicos de saúde bucal, Médicos e Dentistas, registrando votos de 

parabéns e reconhecimento pelo brilhante desempenho das ações e compromisso com 

a população, uma vez que Barbalha atingiu o 1º lugar da regional de saúde - Juazeiro, 

dos indicadores do Previne Brasil. Requerimento Nº 65/2022 de autoria do 

Vereador João Ilânio Sampaio, Requer desta Casa  Legislativa a formação de uma 

comissão para ir a Assembleia Legislativa do Estado, pedir providências quanto aos 

serviços prestados pela Enel aqui na Região do Cariri, uma empresa que não tem 

atenção ao cliente principalmente da zona rural onde as leituras são feitas bimestral 

com isso eleva muito a taxa de iluminação pública que é cobrada pelo consumo e o 

desserviços quanto as informações e atendimento aos clientes. Requerimento Nº 

66/2022 de autoria do Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, Requer 

que seja enviado ofício a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (CEDEC), 
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solicitando uma avaliação técnica de possíveis riscos de desabamento em moradias do 

Conjunto Nassau, assim sendo detectado algum risco que seja disponibilizado o 

aluguel social para essa famílias, para que  possíveis tragédias possam ser evitadas. 

Pois o risco é eminente, principalmente nesse período de quadra invernosa na nossa 

região. Requerimento Nº 67/2022 de autoria do Vereador Tárcio Honorato, 

Requer que seja enviado ofício a secretaria municipal do Trabalho e Desenvolvimento 

Social, Mulheres e Direitos Humanos, solicitando a relação dos beneficiários do bolsa 

jovem, no prazo de 10 dias, para apreciação desse vereador. Requerimento Nº 

68/2022 de autoria do Vereador Expedito Rido Cardoso Xavier Teles, Requer que 

seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Educação, solicitando, de forma 

detalhada, o que foi que foi gasto, de um pouco mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 

reais) com materiais de construção, mostrada na sua apresentação, inclusive com cópia 

dos processos licitatórios desse valor que foi gasto com material de construção na 

Secretaria de Educação no ano de 2021. Proposição Verbal. Odair José de Matos – 

solicitou o envio de ofício registrando votos de parabéns ao Sr. Jaime, pela 

organização da copa Nossa Senhora de Lourdes, no Sítio Correntinho. Antônio 

Hamilton Ferreira Lira – solicitou o envio de ofício ao Sr. Bodó e Cícero Sousa, 

registrando votos de parabéns pelo trabalho que desenvolvem, na área esportiva, na 

comunidade do Sítio Cabeceiras. Todos os Requerimentos foram discutidos e 

aprovados por unanimidade. Palavra Facultada: fez uso da palavra apenas o 

Vereador Dorivan Amaro dos Santos. 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 encontraram disponíveis para 

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

 


