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Ata da 56ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

Licenciado: João Bosco de Lima 

Às 17h22min. (dezessete horas e vinte e dois minutos) do dia 26 (vinte e seis) de agosto 

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, Antônio Ferreira de Santana, João Ilânio Sampaio, Efigênia 

Mendes Garcia, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Dorivan Amaro dos Santos, 

Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos e 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 Antônio Hamilton Ferreira Lira para fazer a 

ORAÇÃO DA TARDE. Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a 

LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE:. Projeto de Lei n°47/2022 de 

autoria do Executivo Municipal, Dispõe sobre a criação de cargos de provimento 

efetivo na forma que indica e dá outras providências. REQUERIMENTOS: 

Requerimento Nº 356/2022, de autoria do Vereador Antônio Hamilton Ferreira 

Lira, Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário de 

Meio Ambiente e ao Secretário de Infraestrutura, solicitando a realização de serviço de 

capinação, pintura de meio-fio e poda das árvores da vila São Francisco no Sítio Venha 

Ver. Solicito ainda, que sejam substituídas as luminárias de 15 postes por luminárias 

leds desta importante vila, onde no próximo mês acontecerá a festa do padroeiro de São 

Francisco, por isso estamos nos antecipando solicitando as devidas melhorias. 

Requerimento Nº 357/2022, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, 

Requer que seja enviado oficio ao Chefe do Executivo e ao Secretário de Obras, 

solicitando informações e as devidas providências a respeito de uma Caixa d'água 

localizada no estacionamento do Parque da Cidade. 1. No projeto de reforma está 

previsto a retirada da referida caixa? 2. Caso não esteja no projeto, seria possível 

solicitar a retirada ou mudança de local? Requerimento Nº 358/2022, de autoria do 

Vereador Dorivan Amaro dos Santos, Requer que seja enviado ofício para todas as 

empresas de internet que operam no nosso município (Brisanet, Iknet, Solnet, Oi, Link 

Cariri entre outras), solicitando a manutenção de seus cabos de rede nos postes para que 

os mesmos não se quebrem e fiquem soltos nas vias, podendo ocasionar acidentes aos 

motoristas e pedestres como aconteceu recentemente na cidade de Juazeiro do Norte. 

Requerimento Nº 359/2022, de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia, 

Requer que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito para que, junto à Secretaria Municipal de 

Saúde, informe sobre as campanhas e programas em andamento no município de 

conscientização da gravidez na adolescência e a distribuição de injeções 

anticoncepcionais e outros contraceptivos na rede pública municipal. Requerimento Nº 

360/2022, de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Requer 

que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando que sejam contratados 

médicos especializados na realização de endoscopia, tendo em vista que há uma fila de 
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espera gigante no município, então é necessário que as demandas da população sejam 

atendidas. Requerimento Nº 361/2022, de autoria do Vereador Francisco Erinaldo 

Ferreira dos Santos,  Requer que seja enviado ofício a Enel, solicitando que sejam 

colocados postes de iluminação na vila São Joaquim. Requerimento Nº 362/2022, de 

autoria do Vereador Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos, Requer que seja 

enviado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando que seja aberto um ponto de apoio do 

posto saúde na Vila São Joaquim.  ORDEM DO DIA. REQUERIMENTOS: Todos os 

Requerimentos foram discutidos e aprovados por unanimidade. PALAVRA 

FACULTADA; Dorivan Amaro dos Santos, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles 

e João Ilânio Sampaio. O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno 

encerrou a Sessão às 18h19 (dezoito horas e dezenove 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. 


