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Ata da 22ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

Ausentes: Antônio Ferreira de Santana e João Bosco de Lima 

 

Às 17h08min. (dezessete horas e oito minutos) do dia 04 (quatro) de abril 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 Hamilton Ferreira Lira, Luana dos Santos Gouvêa, Francisco 

Marcelo Saraiva Neves Junior, 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 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: 

CORESPONDÊNCIA: Ofício nº 0104-01/2022 – AMASBAR, solicitando 

espaço de 05 (cinco) minutos na sessão para apresentação do Projeto de Lei de 

Licenciamento da Autarquia. Parecer da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Legislação Participativa nº 18/2022 para tramitação 

do Projeto de Lei nº 18/2022, de autoria do Executivo Municipal, dispõe 

sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas e autoriza a 

realização de leilão pelo poder público no âmbito do Município de Barbalha/CE. 

Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do 

Consumidor nº 11/2022 para tramitação do Projeto de Lei nº 18/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a remoção de veículos 

abandonados em vias públicas e autoriza a realização de leilão pelo poder 

público no âmbito do Município de Barbalha/CE.  REQUERIMENTOS: 

Requerimento Nº 140/2022, de autoria do Vereador Antônio Ferreira de 

Santana, Requer que seja enviado oficio a Secretaria de Desenvolvimento 

Social, Mulheres e Direitos Humanos,  com cópia ao Prefeito Municipal, 

solicitando que seja enviado  esta Casa Legislativa, a topografia ou planta baixa 

do loteamento Antônio Inaldo de Sá Barreto, assim como também a relação com 

endereço dos beneficiários através de doação pelo poder público deste 

Município. Faz-se necessário que se forme uma comissão para averiguar se estes 

lotes estão realmente em posse das pessoas que verdadeiramente necessitam. 

Requerimento Nº 141/2022, de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos 
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Santos, Requer que seja enviado ofício à secretaria de Saúde, solicitando uma 

equipe médica para atendimento noturno no PSF do bairro Bela Vista. 

Requerimento Nº 142/2022, de autoria do Vereador Francisco Marcelo 

Saraiva Neves Júnior, Requer que seja enviado ofício a Superintendência de 

Obras Públicas - SOP, com cópia ao Deputado Fernando Santana, solicitando o 

reparo da manta asfáltica em trechos da CE que liga o Caldas ao Arajara CE-386. 

Requerimento Nº 143/2022, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes 

Garcia Requer que seja enviado ofício para secretária municipal da saúde com a 

cópia da Lei 2.443/2019 que dispõe sobre a divulgação dos medicamentos 

disponíveis na rede pública municipal, deste modo solicitamos que a Lei seja 

cumprida e a relação dos medicamentos e profissionais de saúde seja 

disponibilizada no site da prefeitura, bem como em todas as unidades de saúde. 

Sabendo que a Saúde é um direito de todos e obrigação do Estado, e tendo em 

vista que a população vem sofrendo com falta de medicamentos, fralda geriátrica 

e alimentações especiais gostaria das seguintes informações: 1.Já houve a 

licitação de fraldas? O que justifica a falta de fraldas geriátricas? 2.Os 

medicamentos, Risperidonas, paroxetina, venlafaxina, Prometazina, 

Carmabazepina xpe, estão em falta, qual prazo para abastecimento? 3.Gostaria de 

informações sobre a falta atendimentos odontológicos nos PSF´s dos bairros 

Santa Terezinha e Sítio Cabeceiras. Requerimento Nº 144/2022, de autoria da 

Vereadora Luana dos Santos Gouvêa, Requer que seja enviado ofícios a 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito, 

solicitando que seja feito em caráter de urgência reparos nas estradas dos Sítios 

Saco 2, Tabocas e Macaúba, pois existem trechos intransitáveis. Solicito ainda 

que seja enviado ofícios ao Deputado Fernando Santana, a Superintendência de 

Obras Públicas - SOP e a Governadora Izolda Cela solicitando o asfaltamento 

das Estradas do Sítio Macaúda, Tabocas e Saco 2.Requerimento Nº 145/2022, 

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

ao Secretário de Meio Ambiente, solicitando que seja realizado o serviço de poda 

e capinação na área urbana e também no sítio matas. Requerimento Nº 

146/2022, de autoria do Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira, Requer 

que seja enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, com 

cópia ao Prefeito Municipal, solicitando pavimentação na estrada que dá acesso 

ao campo de futebol Barro Vermelho. Solicito também, que seja feito o mesmo 

serviço em uma pequena estrada do Baixio dos Cordas iniciando ao lado do 

parque e vaquejada João José da Silva subindo na lateral do mesmo até as 

resistências existente neste local, família de dona Zulene, entre outros. ORDEM 

DO DIA: Todos os Requerimentos foram aprovados por unanimidade, com 

EXCEÇÃO do Requerimento nº 145/2022, Retirado de Pauta em virtude da 

ausência do autor, João Bosco de Lima.. PROPOSIÇÕES VERBAIS –--------

-----------------------NÃO HOUVE PALAVRA FACULTADA. O Presidente 

nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 
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______________ (_______________). 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. 


