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Ata da 23ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h08min. (dezessete horas e oito minutos) do dia 07 (sete) 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, Antônio Ferreira de Santana, 

João Bosco de Lima,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: CORRESPONDÊNCIA: Ofício nº 06/2022 

da Gerencia do Hotel e Chalés das Fontes, encaminhando prestação de contas 

referente ao mês de fevereiro de 2022. REQUERIMENTOS: Requerimento Nº 

147/2022, de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, Requer que seja 

enviado ofício ao Prefeito Guilherme Saraiva, registrando votos de 

agradecimentos pela reforma da Escola Sebastião Santiago da Paz no Distrito 

Estrela, tendo em vista que a mesma estava totalmente destruída e recebeu uma 

reforma estrutural  completa desde o piso até o teto. Requerimento Nº 148/2022, 

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

para a Secretaria de Saúde, solicitando mais atenção e condições de trabalho para 

os agentes de endemias, onde nem todos os dias, está tendo combustível. 

Requerimento Nº 149/2022, de autoria do Vereador Eufrásio Parente de Sá 

Barreto - Farrim, Requer que seja enviado ofício a Secretária Municipal de 

Saúde, com cópia a Secretária de Administração e ao Prefeito Dr. Guilherme 

Saraiva, solicitando que efetuem com a maior brevidade possível, o pagamento 

das diárias em atraso dos motoristas que fazem o transporte de pacientes que 

realizam tratamento em Fortaleza, como também que disponibilizem veículo 

apropriado para transportar pacientes com comorbidades especificadas em 

relatórios médicos, que por tais motivos necessitam desse tipo de transporte e, 

dessa forma, amenizando o sofrimento dessas nossas conterrâneas, por fim, 

solicito também agilidade a compra de medicamentos da atenção básica e 

secundária, bem como fraldas geriátricas, pois após visita à Farmácia Central do 
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Município, constatamos a falta desses itens. Requerimento Nº 150/2022, de 

autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Requer que seja 

enviado ofício à Secretaria de Educação, solicitando a criação de uma equipe 

para fiscalização dos alimentos que ultrapassarem o prazo de validade nas 

escolas, especialmente o leite, de forma que esta vigilância seja constante. 

Requerimento Nº 151/2022, de autoria do Vereador Tárcio Honorato, 

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

com cópia ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando 

esclarecimentos a respeito da falta de calçamento de pedra tosca e de tapa 

buracos em nosso Município. ORDEM DO DIA: Todos os Requerimentos 

foram aprovados por unanimidade. PROPOSIÇÕES VERBAIS: Expedito 

Rildo Cardoso Xavier Teles – Solicitou envio de ofício com votos de pesar a 

família do Sr. George Bezerra; Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior e 

João Bosco de Lima – Solicitaram envio de ofício com votos de pesar a família 

do Sr. Raimundo Cunha. NÃO HOUVE PALAVRA FACULTADA. O 

Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 

18h46 (dezoito horas e quarenta 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 encontram disponíveis para consultas ou controvérsias em 

relação a esta, no Arquivo Sonoro desta Casa. 


