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Ata da 10ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

Às 17h12min. (dezessete horas e doze minutos) do dia 17 (dezessete) de fevereiro 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, Antônio 

Ferreira de Santana, Carlos André Feitosa Pereira, Dernival Tavares da Cruz – 

Véi Dê, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Luana dos Santos Gouvêa, Francisco 

Marcelo Saraiva Neves Junior, João Ilânio Sampaio, Efigênia Mendes Garcia, 

Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Tárcio Araújo Vieira, Dorivan Amaro dos 

Santos, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, João Bosco de Lima e Eufrásio Parente de 

Sá Barreto.  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 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 que Constou de: ATAS: Atas da 4ª e 5ª Sessões 

Ordinárias da Câmara Municipal de Barbalha. CORRESPONDÊNCIAS: Ofício GG nº 

11/2022 do Governador Camilo Sobreira de Santana, registrando votos de 

agradecimentos aos Vereadores pelo reconhecimento das ações realizadas pelo 

Governo do Estado no Município de Barbalha. Projeto de Indicação Nº 02/2022, de 

autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, sugere ao Executivo Municipal a 

concessão de vale/auxílio alimentação aos membros do Conselho Tutelar da cidade de 

Barbalha/CE bem como um adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta 

por cento) do salário. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e 

Legislação Participativa nº 02/2022 para tramitação do Projeto de Indicação Nº 

01/2022, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, dispõe sobre a criação 

de equipe multiprofissional itinerante estabelecida na Secretaria de Educação para 

atendimento na rede municipal de educação básica.  Parecer da Comissão 

Permanente de Educação, saúde e Assistência nº 02/2022 para tramitação do 

Projeto de Indicação Nº 01/2022, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes 

Garcia, dispõe sobre a criação de equipe multiprofissional itinerante estabelecida na 

Secretaria de Educação para atendimento na rede municipal de educação básica.  

Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Defesa do 

Consumidor nº 02/2022 para tramitação do Projeto de Indicação Nº 01/2022, de 

autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, dispõe sobre a criação de equipe 

multiprofissional itinerante estabelecida na Secretaria de Educação para atendimento 

na rede municipal de educação básica. Requerimento de Nº 71/2022 de autoria do 

Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, Requer que seja enviado ofício 

a Secretária Municipal de Saúde com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando a 

resolução da falta de ACS - Agente Comunitário de Saúde, na comunidade do Sítio 

Saco 1, que vem sofrendo há alguns anos  com a falta de assistência desse importante 



  

Estado do Ceará 
Câmara Municipal de Barbalha 

Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000 
Fone/Fax. (0**88) 532 1068 – cambar@netcariri.com.br. 

 

profissional responsável por realizar atividades que previnem doenças e promovam a 

saúde das pessoas, através de estratégias de educação popular, realizado em 

domicílios. Requerimento de Nº 82/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo 

Cardoso Xavier Teles, Requer que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, solicitando que seja feito um serviço de 

capinação e limpeza na Rua Jordan Levi Macedo, a fim de melhor viabilizar o tráfego 

de veículos pedestres, e, beneficiar os moradores da referida artéria com o importante 

serviço. Requerimento de Nº 83/2022, de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos 

Santos, Requer que seja enviado ofício à secretaria de infraestrutura e serviços 

públicos com cópia a secretaria de governo, solicitando o recapeamento do asfalto da 

avenida Luiz Gonzaga no Bairro Malvinas, assim também como a restauração das 

canaletas de drenagem das águas servidas. Requerimento de Nº 84/2022, de autoria 

do Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior, Requer que seja enviado 

ofício ao secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos com cópia a 

Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN, solicitando a sinalização vertical 

e horizontal de todas às ruas localizada no Distrito do Caldas. Visando assim melhorar 

o ir e vir das pessoas que por ali trafegam. Requerimento de Nº 85/2022, de autoria 

do Vereador João Bosco de Lima, Requer que seja enviado ofício ao COMARES, 

pedindo uma planilha de repasse feito pelo município de Barbalha, como também a 

planilha de execução para o município de Barbalha. Requerimento de Nº 87/2022, de 

autoria do Vereador Tárcio Honorato, Requer que seja enviado ofício ao secretário 

municipal de meio ambiente e recursos hídricos com cópia ao secretário Municipal de 

infraestrutura e serviços públicos, solicitando que seja feita a limpeza e conserto de 

uma grande poça de lama que fica na estrada do Sítio Lagoa, nas proximidades da rua 

Manoel José Vitorino. ORDEM DO DIA: Projeto de Indicação Nº 01/2022, de 

autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, dispõe sobre a criação de equipe 

multiprofissional itinerante estabelecida na Secretaria de Educação para atendimento 

na rede municipal de educação básica, em discussão. Sendo aprovado por 

unanimidade. Requerimentos: Todos os Requerimentos foram discutidos e 

aprovados por unanimidade, com EXCEÇAO do Requerimento Nº 85/2022, de 

autoria do Vereador João Bosco de Lima, RETIRADO DE PAUTA em virtude da 

ausência do autor. Proposições Verbais; Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim 

do Cartório – Solicitou envio de ofício a Secretaria de Saúde solicitando resolução da 

questão do Ponto de Apoio do Sítio Betânia que está fechado há mais de um mês; 

Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior- Solicitou envio de ofício de votos de 

parabéns a João Hilário pela excelente entrevista feita ao Ex-Presidente Lula; Solicitou 

envio de ofício com votos de parabéns aos repórteres Gilberto Timóteo, Silva Neto, 

Onivaldo Porfírio e Celso Lima pela passagem do dia do repórter.  Não Houve 

Palavra Facultada. O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno 

encerrou a Sessão às 17h58min. (dezessete horas e cinquenta 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 encontraram disponíveis para consultas ou 

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