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Ata da 41ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h29min. (dezessete horas e vinte e nove  minutos) do dia 08 (oito) de junho 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, João 

Bosco de Lima, 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, 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 Bosco de Lima para fazer a ORAÇÃO DA TARDE. 

Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a LEITURA DO 

MATERIAL DE EXPEDIENTE: CORRESPONDÊNCIAS: Ofício n°0606009/2022 

da Procuradoria Geral do Município em resposta ao Ofício n°1605001/2022 do 

Gabinete do Vereador Odair José de Matos; Ofício 0036/2022do Gabinete do Deputado 

Robério Monteiro em resposta ao Ofício n°1105008/2022; PROJETO: Projeto de Lei 

n°34/2022 de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, Dispõe sobre denominação 

de logradouro na forma que indica e dá outras providências. Parecer da Comissão 

Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa n°24/2022 

favorável a tramitação do Projeto de Resolução n°09/2022 de autoria do Vereador 

Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Confere Título de Cidadão Barbalhense a 

personalidade que indica e dá outras providências. Parecer da Comissão Permanente 

de Constituição, Justiça e Legislação Participativa n°23/2022 favorável a 

tramitação do Projeto de Lei n°33/2022 de autoria do executivo municipal, 
Estabelece a data base para a revisão geral anual da remuneração dos motoristas de 

transporte escolar, na forma que indica e dá outras providências. Parecer da Comissão 

Permanente de Finanças e Defesa do Consumidor n°14/2022 favorável a 

tramitação do Projeto de Lei n°33/2022 de autoria do executivo municipal, 
Estabelece a data base para a revisão geral anual da remuneração dos motoristas de 

transporte escolar, na forma que indica e dá outras providências. REQUERIMENTOS: 

Requerimento Nº 256/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso 

Xavier Teles, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando que 

seja realizada a reposição dos medicamentos de alto custo na farmácia, pois há uma 

reclamação generalizada devido à falta desses medicamentos. Requerimento Nº 

257/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Requer 

que seja enviado ofício à Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento e 

Gestão, solicitando cópia dos contratos com a Empresa responsável pelo transporte 

escolar, bem como esclarecimentos sobre a distribuição da frota dos ônibus escolares. 

Requerimento Nº 258/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso 

Xavier Teles, Requer que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, solicitando que seja realizada a desobstrução da via que liga o Sítio Frutuoso 
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ao Distrito do Caldas, pois a obra que está sendo realizada está impedindo o trânsito das 

pessoas naquela região. Requerimento Nº 259/2022, de autoria do Vereador Tárcio 

Araújo Vieira, Requer que seja enviado ofício a Diretor do Demutran, solicitando a 

urgente liberação da rua Antônio Adriano Almeida, para o tráfego de veículos e 

pedestres, mais precisamente no quarteirão que liga a rua Zuca Sampaio com a avenida 

Paulo Maurício, interditada há mais de um ano para servir a uma obra da família do 

prefeito, porém já acabada. Requerimento Nº 260/2022, de autoria do Vereador 

Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Requer que seja enviado ofício à Secretaria de Obras e 

Urbanismo, com cópia ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando o 

serviço de recuperação da rua José Livino Filho, no Bairro Nossa Senhora de Fátima e 

da rua Travessa José Bernardino, que fica por trás das Casas Populares. Requerimento 

Nº 261/2022, de autoria do Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, 

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

cópia ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme e ao Deputado estadual Fernando Santana, 

solicitando melhorias nas estradas do Sítio Taquari, assim como a recuperação da 

passagem molhada que dar acesso a Capela da Comunidade. Solicitando também o 

asfaltamento da estrada na referida Comunidade no trecho da CE - 293 até a Capela. 

Que no mesmo ofício seja solicitada a recuperação da estrada que liga o Sítio Pinheiros 

ao Sítio Formiga pois a mesma encontra-se quase intransitável. Requerimento Nº 

262/2022, de autoria do Vereador Antônio Hamilton Ferreira Lira, Requer que seja 

enviado ofício ao Secretário de Infraestruturas e Serviços Públicos, com cópia ao 

Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando em regime de urgência, a 

regularização necessária, para o município assumir a administração dos poços da 

localidade dos sítios Taquari, Barro Branco e Cabeceiras. Requerimento Nº 263/2022, 

de autoria do Vereador Odair José de Matos, Requer que seja enviado ofício à 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a conclusão do calçamento 

da Vila São Pedro, no Sítio Santana. Solicito também, a recuperação das ruas do Barro 

Branco, bem como, a estrada que liga o Barro Branco ao Sítio Santana II. 

Requerimento Nº 264/2022, de autoria do Vereador Odair José de Matos,  Requer 

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

complementação da iluminação, bem como a reposição de luminárias nas ruas da Vila 

da Usina. Solicito também, o serviço de roço nesta localidade. Requerimento Nº 

265/2022, de autoria do Vereador Tárcio Araújo Vieira,  Requer que seja enviado 

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

solicitando esclarecimentos pela falta de medicamentos e médicos em alguns postos de 

saúde no nosso Município. ORDEM DO DIA: PROJETO: Projeto de Lei n°33/2022 

de autoria do executivo municipal, Estabelece a data base para a revisão geral anual 

da remuneração dos motoristas de transporte escolar, na forma que indica e dá outras 

providências. Projeto em discussão sendo aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTOS Todos os Requerimentos foram discutidos e aprovados por 

unanimidade; HOUVE PALAVRA FACULTADA . Vereador Expedito Rildo 

Cardoso Xavier Teles O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno 

encerrou a Sessão às 19h21 (dezenove horas e vinte e um 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. 


