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Ata da 25ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h35min. (dezessete horas e trinta e cinco minutos) do dia 13 (treze) 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, João Bosco de Lima, 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, 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: REQUERIMENTOS: 

Requerimento Nº 155/2022, de autoria do Vereador João Bosco de Lima, que 

seja enviado ofício a Secretaria de Saúde, com cópia ao Prefeito Municipal Dr. 

Guilherme Saraiva, solicitando em regime de urgência o repasse para os Agentes 

Comunitários de Saúde do Estado vinculado ao Município. Requerimento Nº 

158/2022, de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, que seja enviado 

ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, com cópia a Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos do município de Barbalha, solicitando um 

estudo e a construção de um acesso para pedestres, de forma que seja bem 

iluminado ligando o monumento de Santo Antônio no Alto da Alegria ao centro 

da cidade pelo o entorno das ruas que dão acesso ao conjunto Nossa Senhora de 

Fátima. Requerimento Nº 159/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo 

Cardoso Xavier Teles, que seja enviado ofício para a Secretaria de Finanças, 

com cópia ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando a relação do 

saldo da conta da iluminação pública e quanto vem pagando. Requerimento Nº 

160/2022, de autoria do Vereador Dernival Tavares da Cruz – Véi Dê, que 

seja enviado ofício a Secretaria de Agricultura, com cópia ao Prefeito Municipal 

Dr. Guilherme Saraiva, solicitando que o Prefeito analise a possibilidade de após 

adequações as normas estabelecidas nas leis ambientais e na vigilância sanitária, 

possa reabrir o matadouro municipal. Requerimento Nº 161/2022, de autoria 

da Vereadora Luana dos Santos Gouvêa, que seja enviado ofício ao Deputado 

Federal André Figueiredo, agradecendo a alocação de emenda parlamentar para 
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que seja feito o calçamento nas estradas dos Sítios Coité, Macena e Monte 

Castelo. Requerimento Nº 162/2022, de autoria do Vereador Francisco 

Marcelo Saraiva Neves Junior, que seja enviado ofício à Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando 

melhorias mas estradas do Sítios Pinga, Frutuoso e Rua Nova. Pois faz-se 

necessários reparos nos calçamentos, melhoria na drenagem e realização de roço 

nas margens das referidas estradas pois as mesmas estão em situação crítica. 

Requerimento Nº 163/2022, de autoria do Vereador Tárcio Araújo Vieira, 

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, solicitando a relação dos 

veículos contratados, bem como a rota de cada um deles. Solicito também, a 

placa de cada veículo no prazo de 10 dias úteis. Requerimento Nº 164/2022, de 

autoria do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto, que seja enviado ofício 

a Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e 

Direitos Humanos, com cópia a Secretaria de Administração e ao Prefeito 

Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando que seja enviado com a maior 

brevidade possível, a lista constando o nome e o local de lotação de todos os 

beneficiários dos programas Bolsa Jovem e Jovem Aprendiz, bem como a 

relação constando o nome e o local de lotação dos aprovados no processo 

seletivo realizado pela Prefeitura Municipal no ano de 2021, que já foram 

convocados até o mês de abril de 2022. Requerimento Nº 165/2022, de autoria 

da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, que seja enviado ofício ao Chefe do 

Poder Executivo, Prefeito Dr. Guilherme Saraiva, com cópia ao Secretário de 

Finanças, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental, a relação dos 100 

(cem) maiores contribuintes do Imposto sobre serviços de qualquer natureza - 

ISSQN no município. ORDEM DO DIA: Todos os Requerimentos foram 

dados por aprovados. Tendo em vista a tragédia que ocorreu na Cidade de 

Barbalha na manhã do dia 13/04, onde ocorreram fortes chuvas e 

alagamento de diversos Bairros da Cidade, o Presidente abriu espaço por 

05(cinco) minutos para cada Vereador expor sua solidariedade com o povo 

barbalhense.  O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno 

encerrou a Sessão às 18h35 (dezoito horas e trinta e cinco 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. 


