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Ata da 76ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Barbalha no ano de 2022. 

Presidência: Odair José de Matos 

 

Às 17h11min. (dezessete horas e onze minutos) do dia 10 (dez) de novembro 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 Júnior, 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 Correia do Nascimento – 

Carlito para fazer a ORAÇÃO DA TARDE. Nos termos do Art. 144 do Regimento 

Interno, passamos a LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE: ATA: Ata da 

74ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Barbalha. CORRESPONDÊNCIAS: ofício 

nº 062/2022/JAC – 319, do Deputado Federal PT – CE, José Airton Felix Cirilo em 

resposta ao ofício nº 0710028/2022. Projeto de Lei nº 59/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a outorgar a 

concessão dos prédios públicos que indica e dá outras providências. Projeto de Lei nº 

60/2022, de autoria do Vereador Odair José de Matos, cria e delimita o bairro 

Jardins dos Ipês e altera a delimitação do bairro Alto da Alegria e dá outras 

providências. Projeto de Resolução nº 23/2022, de autoria do Vereador Francisco 

Erinaldo Ferreira dos Santos, Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade 

que indica e dá outras providências. REQUERIMENTOS: Requerimento nº 

424/2022, de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos, que seja enviado 

ofício ao Sr. Prefeito Guilherme Saraiva, com cópia para Secretaria de Obras, 

solicitando que seja feito o calçamento na rua travessa dois da T24. A mesma se 

encontra em uma situação precária, cheia de buracos enormes e quando chove as 

pessoas que moram na parte superior não conseguem subir com seus automóveis para 

suas residências. Requerimento nº 425/2022, de autoria do Vereador Dorivan 

Amaro dos Santos, que seja enviado ofício para Secretaria de Meio Ambiente, com 

cópia para Secretaria de Obras, solicitando a limpeza das ruas, retirada de entulhos e 

poda das árvores visando a festa da comunidade do Santo André que acontece ainda este 

mês. Requerimento nº 426/2022, de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz 

Neto, que seja enviado ofício a Secretária de Saúde, com cópia ao Prefeito Municipal, 

solicitando ponto de apoio do PSF na Vila da Usina. Requerimento nº 427/2022, de 

autoria do Vereador João Ilânio Sampaio, que seja enviado ofício para Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando serviço de limpeza e capinação no 

corredor de Delso, no Sítio Lagoa. Requerimento nº 428/2022, de autoria do 
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Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto - Farrim, que seja enviado ofício à 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, 

solicitando que seja realizado o serviço de conserto/recuperação do calçamento, bem 

como desobstrução, recuperação e construção de canaletas de escoamento de águas de 

esgoto/águas servidas em ruas e avenidas dos Bairros Malvinas e Santa Terezinha, que 

atualmente se encontram danificadas, necessitando desses serviços com a maior 

brevidade possível. Requerimento nº 429/2022, de autoria do Vereador Eufrásio 

Parente de Sá Barreto - Farrim, que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura 

e Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando mais uma vez, que 

sejam instaladas e sinalizadas as passagens de nível nas ruas do Distrito de Arajara, para 

garantir a segurança de moradores e visitantes daquele Distrito, e assim, facilitar os 

deslocamentos nos cruzamentos das ruas, de pessoas idosas e portadores de 

necessidades especiais. Requerimento nº 430/2022, de autoria do Vereador Eufrásio 

Parente de Sá Barreto - Farrim, que seja enviado ofício à Secretária de Saúde, com 

cópia ao Prefeito Municipal, solicitando em regime de urgência, que se sejam 

reiniciadas as obras de reforma e ampliação da UBS do Sítio Macaúba. Haja vista que, 

há mais de cinco meses foram paralisadas e até a data de hoje, se encontram paradas. 

Requerimento nº 431/2022, de autoria do Vereador Francisco Erinaldo Ferreira 

dos Santos, que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, com cópias a Secretaria de 

Obras e Urbanismo e ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando que seja 

construída uma praça com uma academia popular, bem como seja disponibilizada 

também um Núcleo de Atendimento Saúde da Família (NASF) para a comunidade do 

bairro Mata dos Dudas. PROPOSIÇÕES VERBAIS: Epitácio Saraiva da Cruz Neto 

– Solicitou o envio de ofício ao Sr. Claudênio Silva Duarte – Seu Toim, registrando 

votos de parabéns pela passagem do seu aniversário natalício, comemorado no dia 10 de 

novembro ao lado dos seus familiares, parentes e amigos. Solicitou o envio de ofício a 

Isabelle Teles, registrando votos de parabéns, extensivo a toda a família, pela sua 

aprovação para o Curso de Medicina. ORDEM DO DIA: Todos os Requerimentos 

foram aprovados por unanimidade. PALAVRA FACULTADA: Fizeram uso da 

palavra os seguintes Vereadores: Francisco Erinaldo Ferreira dos Santos, João Ilânio 

Sampaio, Dorivan Amaro dos Santos, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Antônio Hamilton 

Ferreira Lira e Odair José de Matos. O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento 

Interno encerrou a Sessão às 18h07min (dezoito horas e sete 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. 


