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Ata da 50ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara 
Municipal de Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

Licenciado: Tárcio Araújo Vieira 

 

Às 17h16min. (dezessete horas e dezesseis minutos) do dia 25 (vinte e cinco) de julho 

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. 

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 n°208/2022 do 

SINDSAÚDECEARÁ; Ofício n°07/2022 da IK NET KARIRI; Ofício n°237/2022 da 

Secretaria de Saúde em resposta ao requerimento n°308/2022.  Projeto de Lei 

n°41/2022 de autoria do executivo municipal, Dispõe sobre a alteração da Lei 

Municipal n°2.624/2022 de 22 de abril de 2022 da forma que indica e dá outras 

providências. Projeto de Lei n°42/2022 de autoria do executivo municipal (em 

regime de urgência), Dispõe sobre concessão do reajuste do piso salarial dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de 

Barbalha/CE da forma que indica, e dá outras providências. Parecer Verbal da 

Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa favorável 

ao Projeto de Lei n°42/2022 de autoria do executivo municipal (em regime de 

urgência), Dispõe sobre concessão do reajuste do piso salarial dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de 

Barbalha/CE da forma que indica, e dá outras providências. Parecer Verbal da 

Comissão Permanente de Finanças e Defesa do Consumidor favorável ao Projeto 

de Lei n°42/2022 de autoria do executivo municipal (em regime de urgência), 
Dispõe sobre concessão do reajuste do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde 

e Agentes de Combate às Endemias do Município de Barbalha/CE da forma que indica, 

e dá outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça 

e Legislação Participativa n°35/2022  favorável a tramitação do Projeto de Lei 

n°38/2022 de autoria do executivo municipal, Dispõe sobre alteração da Lei 

Municipal n°2.607/2021, de 23 de dezembro de 2021 da forma que indica e dá outras 

providências. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Defesa do 

Consumidor n°16/2022 favorável a tramitação do Projeto de Lei n°38/2022 de 

autoria do executivo municipal, Dispõe sobre alteração da Lei Municipal 

n°2.607/2021, de 23 de dezembro de 2021 da forma que indica e dá outras providências. 

Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação 
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Participativa n°36/2022 favorável a tramitação do Projeto de Lei n°39/2022 de 

autoria do executivo municipal, Dispõe sobre a política pública do Arquivo Municipal 

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

Finanças e Defesa do Consumidor n°17/2022 favorável a tramitação do Projeto de 

Lei n°39/2022 de autoria do executivo municipal, Dispõe sobre a política pública do 

Arquivo Municipal na forma que indica e dá outras providências. 

REQUERIMENTOS: Requerimento Nº 319/2022, de autoria da Vereadora 

Efigênia Mendes Garcia, Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Dr. Guilherme 

Saraiva, solicitando um estudo de viabilidade para que sejam inseridos refletores com as 

cores lilás no mês de agosto/ Amarela em setembro e Rosa em outubro na estátua de 

Santo Antônio, principal monumento da cidade, e nos meses subsequentes, para que 

sejam inseridos com a cor do respectivo mês de conscientização. Requerimento Nº 

320/2022, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, Requer que seja 

enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia a Secretaria de Meio Ambiente, 

solicitando a aquisição de um Castramóvel, com a finalidade de ajudar no controle da 

natalidade dos animais domésticos abandonados que vivem nas ruas do nosso 

município. Requerimento Nº 321/2022, de autoria do Vereador Antônio Hamilton 

Ferreira Lira,  Requer que seja enviado ofício ao Secretário Infraestrutura, com cópia a 

empresa que administra o sistema de abastecimento de água no município, solicitando 

em caráter de urgência, a reforma da caixa d'água que abastece parte da comunidade 

baixio dos Cordas, o conserto da base da caixa d'água do embrejado da Mata dos Araçás 

e o conserto e pintura da caixa d'água do Barro Vermelho.  ORDEM DO DIA: Fez uso 

da tribuna popular a Sra. Cícera Elizandra da Silva Diretora do SindsaúdeCeará; O 

Vereador Lider do Prefeito João Ilânio Sampaio solicitou a retirada da Ordem do Dia o 

Projeto de Lei n°38/2022 de autoria do executivo municipal, Dispõe sobre alteração 

da Lei Municipal n°2.607/2021, de 23 de dezembro de 2021 da forma que indica e dá 

outras providências. PROJETOS: Votação da Urgência do Projeto 42/2022, Em 

discussão sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n°42/2022 de autoria 

do executivo municipal (em regime de urgência), Dispõe sobre concessão do reajuste 

do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias 

do Município de Barbalha/CE da forma que indica, e dá outras providências. Em 

discussão sendo aprovado por unanimidade. do Projeto de Lei n°39/2022 de 

autoria do executivo municipal, Dispõe sobre a política pública do Arquivo Municipal 

na forma que indica e dá outras providências. Em discussão sendo aprovado por 

unanimidade. REQUERIMENTOS: Todos os Requerimentos foram discutidos e 

aprovados por unanimidade. NÃO HOUVE PALAVRA FACULTADA. O 

Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 19h25 

(dezenove horas e vinte 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. 


