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Requerimento Nº 175/2022 
 

EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  
 

Requer que seja enviado ofício a Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia 

à Secretária de Administração, Secretaria de 

Finanças e ao Prefeito Municipal Dr. 

Guilherme Saraiva, solicitando que envie a 

este Edil, dentro do prazo regimental, 

RELATÓRIO DETALHADO constando: 

Quais foram as localidades e vias da Zona 

Rural e da Zona Urbana, que receberam os 

serviços de tapa buracos e roço/capinação, 

informando a data de execução dos serviços, 

bem como os valores gastos. Solicito 

também, que retomem os serviços de tapa 

buracos iniciado no Sítio Saco 2, para 

posteriormente fazer na via de acesso à 

Família Rodrigues - Saco 2, e nas demais 

comunidades que necessitam desses serviços, 

haja vista que, foi dado início no dia 

06/04/2022, entretanto, trabalharam apenas 

nesse dia, não retornando para dar 

prosseguimento aos trabalhos iniciados. 

 

O(A) Vereador(a) abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma 

regimental, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após ouvido o 

Plenário desta Casa, REQUERER que seja enviado ofício a Secretaria de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, com cópia à Secretária de Administração, 

Secretaria de Finanças e ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, 

solicitando que envie a este Edil, dentro do prazo regimental, RELATÓRIO 

DETALHADO constando: Quais foram as localidades e vias da Zona Rural e da 

Zona Urbana, que receberam os serviços de tapa buracos e roço/capinação, 

informando a data de execução dos serviços, bem como os valores gastos. 

Solicito também, que retomem os serviços de tapa buracos iniciado no Sítio Saco 

2, para posteriormente fazer na via de acesso à Família Rodrigues - Saco 2, e nas 

demais comunidades que necessitam desses serviços, haja vista que, foi dado 

início no dia 06/04/2022, entretanto, trabalharam apenas nesse dia, não 

retornando para dar prosseguimento aos trabalhos iniciados. 
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Nestes Termos. 

Pede e Aguarda Deferimento. 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 22 de 

Abril de 2022. 

 

EUFRÁSIO PARENTE DE SÁ BARRETO (FARRIM) 

Vereador(a) do PSDB 

Autor 


