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Ata da 60ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h24min. (dezessete horas e vinte e quatro minutos) do dia 08 (oito) de setembro 

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 Correia do 

Nascimento, Antônio Ferreira de Santana, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Luana 

dos Santos Gouvêa, Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, 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 João Ilânio Sampaio para fazer a 

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

LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE: CORRESPONDÊNCIAS: Ofício 

n° 06.09.001/2022 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em 

resposta ao ofício nº 2508002/2022. Ofício n° 06.09.002/2022 da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Serviços Públicos, em resposta ao ofício nº 2308006/2022. Ofício n° 

06.09.003/2022 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em 

resposta aos ofícios nºs 2408003/2022 e 2408004/2022. Ofício n° 06.09.004/2022 da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em resposta ao ofício nº 

1208021/2022. Ofício n° 06.09.005/2022 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Serviços Públicos, em resposta ao ofício nº 1208018/2022. REQUERIMENTOS: 

Requerimento n° 376/2022 de autoria do Vereador Antônio Hamilton Ferreira 

Lira, que seja enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, com 

cópia ao Prefeito Municipal, solicitando em regime de urgência, os serviços e melhorias 

que já foi solicitado anteriormente por este vereador e ainda não foi atendido. Tais 

solicitações se refere as demandas da população do Taquari a este parlamentar. 

Principais demandas solicitadas pela população são: 01 - refazer a passagem molhada 

próximo a capela da comunidade; 02- instalação de uma caixa d'água de 10 mil litros e 

interligar na rede já existente; 03 - prefeitura assumir o pagamento do ligador de água 

que hoje é pago pela população; 04- conserto de alguns trechos de calçamento;05- 

terminar o serviço de melhorias nas estradas com as máquinas ( saguim e outros); 06 - 

conserto da Ponte/ passagem molhada. Requerimento n° 377/2022 de autoria do 

Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, que seja enviado ofício ao 

Secretário Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos 

Humanos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando informações sobre quais 

programas de políticas públicas estão sendo adotadas para a assistência habitacional da 

população em nosso município. Requerimento n° 378/2022 de autoria do Vereador 

Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, 
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com cópia ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a manutenção 

do poço artesiano existente dentro da área da associação do Sítio Betânia. Tal poço se 

encontra em estado inoperante, e a população daquela localidade clama por água. 

PROPOSIÇÃO VERBAL -  Luana dos Santos Gouvêa, solicitou o envio de ofício a 

senhora Aurivânia Pinheiro, registrando votos de parabéns pela passagem do seu 

aniversário natalício, comemorado recentemente ao lado dos seus familiares parentes e 

amigos. ORDEM DO DIA: REQUERIMENTOS: Todos os requerimentos foram 

discutidos e aprovados por unanimidade. PALAVRA FACULTADA; fizeram uso 

da palavra os seguintes vereadores: Epitácio Saraiva da Cruz Neto e Odair José de 

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

17h53 (dezessete horas e cinquenta e três 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. 

 

 

 

 

 

 

 


