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68ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PRE nº 8/2021 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá
outras providências.

Para leitura em plenário

2º - REQ nº 661/2021 
Autor: ANDRÉ FEITOSA

que seja enviado ofício ao Governador Camilo Santana com cópia ao
Deputado Fernando Santana e ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme,
solicitando a construção de murro de arrimo no Conjunto Nassau, em
nosso Município, a fim de proporcionar maior segurança aos moradores do
referido logradouro que residem nas imediações das encostas, evitando
assim, grandes desmoronamentos.

Incluído na Ordem do Dia

3º - REQ nº 662/2021 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a secretaria municipal de infraestrutura e obras
com cópia ao prefeito municipal, solicitando a construção de uma praça,
em um terreno do município na rua Padre Jataí no Bairro do Rosário, mais
precisamente ao lado da Escola Maria Alacoque Sampaio, haja vista que
esse terreno está em total abandono e sendo utilizado por pessoas que
moram nas proximidades do mesmo para criar animais.

Incluído na Ordem do Dia

4º - REQ nº 663/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício a CAGECE, solicitando providências urgentes em
relação a falta de água nos bairros da cidade de Barbalha, haja vista que
todo bairro hoje, em nossa cidade, está com problema de falta de água,
geralmente durante a semana sempre tem um logradouro com dois ou
três dias com a falta do precioso líquido, prejudicando todos os
barbalhenses.

Incluído na Ordem do Dia

5º - REQ nº 664/2021 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que criem , em
âmbito municipal, um setor de assessoria jurídica para atender a
população de Barbalha.

Incluído na Ordem do Dia

6º - REQ nº 665/2021 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a secretaria municipal de administração,
requerimento a regularização, junto a Unimed, do plano Unimed..

Incluído na Ordem do Dia

7º - REQ nº 666/2021 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal com cópia ao secretário
municipal do meio ambiente e recursos hídricos, pedindo mais uma vez,
serviços de terra planagem na estrada que se inicia na CE 060 e termina
no Sítio Betânia, como também pedimos o desassoreamento de barreiros
na citada comunidade.

Incluído na Ordem do Dia

8º - REQ nº 667/2021 
Autores: ANTÔNIO FERREIRA, PROFESSOR
ILÂNIO

que seja enviado oficio a Secretaria municipal de Infraestrutura e Obras
solicitando, o mais breve possível, correções estruturais na quadra de
esportes do Sítio Lagoa. tendo em vista que a mesma encontra-se em
estado de abandono há muito tempo com alambrado de proteção, traves,
mureta em alvenaria e piso bastante deteriorados, inclusive informações
dão conta de que ainda no ano passado crianças se acidentaram no local.
O quadro elétrico encontra-se totalmente exposto com fios desencapados
colocando em risco as pessoas que frequentam o referido local.

Incluído na Ordem do Dia

9º - REQ nº 668/2021 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao secretário municipal de meio ambiente e
recursos hídricos, solicitando capinação e limpeza no terreno público que
fica localizado ao lado do CEI do Bairro do Rosário.

Incluído na Ordem do Dia

10º - REQ nº 669/2021 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício, novamente, ao prefeito municipal com cópia ao
Secretário de Infraestrutura e obras, solicitando e novamente indicando a
INCLUSÃO das Ruas Jundiaí e a Rua José Quental, localizadas no Bairro
Alto da Alegria, para que sejam beneficiadas através do Programa
SINALIZE do Governo do Estado .

Incluído na Ordem do Dia

11º - REQ nº 670/2021 
Autores: ODAIR DE MATOS, ANDRÉ
FEITOSA, ANTÔNIO FERREIRA, DORIVAN,
EFIGÊNIA GARCIA, HAMILTON LIRA, LUANA
DE ROSÁRIO, MARCELO JUNIOR,
PROFESSOR ILÂNIO, VÉI DÊ

que seja enviado ofício ao Governador Camilo Santana com cópia ao
Deputado Fernando Santana, registrando votos de agradecimentos pelas
diversas obras autorizadas para o Município de Barbalha.

Incluído na Ordem do Dia
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Matéria Ementa Situação

12º - REQ nº 671/2021 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras
com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando a recuperação das estradas
vicinais do município, haja vista que está chegando a quadra invernosa e
pouco foi feito e tem locais que não foi feito absolutamente nada,
especialmente no pé de serra, Sítio São Joaquim, Santa Rita, Côcos e Flores
e também no Sítio taquari. Solicitando, assim, a urgência no plano de
trabalho para recuperar essas estradas.

Incluído na Ordem do Dia

13º - REQ nº 672/2021 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de meio ambiente e
recursos hídricos com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
obras, solicitando um serviço de capinação e limpeza nas ruas do bairro do
Rosário e do Rosarinho, em nosso município.

Incluído na Ordem do Dia

14º - REQ nº 673/2021 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Saúde, com cópia ao Prefeito
Municipal, solicitando o retorno da ambulância que dava suporte ao PSF
do Sítio Macaúba e Sítios vizinhos, haja vista a alta demanda de pessoas
que para deslocarem-se para hospitais e clínicas na sede do Município
necessitam do transporte em ambulância.

Incluído na Ordem do Dia

15º - REQ nº 674/2021 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofícios ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos com cópia ao Secretário Municipal de infraestrutura e
Obras, a PROURBI ILUMINAÇÃO PÚBLICA e ao Prefeito Municipal,
solicitando limpeza, capinação, construção de canaletas e recuperação de
canaletas de escoamento de águas servidas, complementação de
calçamentos, colocação de postes e instalação de luminárias completas
nas Ruas P-7, P-8, P-9 e P-10, no Bairro Alto da Alegria e também na rua
São Vicente, Bairro Jardins dos Ipês.

Incluído na Ordem do Dia

16º - REQ nº 675/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Esportes com cópia ao
Prefeito Municipal, cobrando a recuperação da areninha do Bairro Alto da
Alegria, tendo em vista que a mesma se encontra em péssimo estado de
conservação, e, os moradores do referido logradouro estão cobrando a
realização do referido serviço, a fim de melhor viabilizar o desenvolvimento
da prática esportiva na localidade supracitada.

Incluído na Ordem do Dia

17º - REQ nº 676/2021 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva com cópia ao
secretário municipal de infraestrutura e obras Sr. Antônio Everardo,
solicitando que providenciem a construção de uma passagem molhada
(serviço em estrada rodoviária com o intuito de evitar acumulado de água
no via pública) no Sítio Taquari ( vizinho a residência do Sr. Francisco
Alexandre).

Incluído na Ordem do Dia

18º - REQ nº 677/2021 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e obras,
solicitando que seja realizada uma visita nas imediações do cruzamento da
Avenida Paulo Maurício e Rua T-6 do bairro Vila Santo Antônio, que é a rua
que dá acesso ao Atacarejo Diniz, visto que com a criação de uma rotatória,
houve a invasão das águas das chuvas nas residências dessa localidade,
podendo causar danos maiores dependendo da quantidade de chuva.

Incluído na Ordem do Dia

�. Ordem do Dia - Sessão Ordinária
Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - PLO nº 66/2021 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

Institui o Programa ”ADOTE UMA LIXEIRA”, no município de Barbalha e dá
outras providências.”

Incluído na Ordem do Dia

2º - PLO nº 67/2021 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito Municipal

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar instrumento de doação
com cláusula resolutiva de próprio municipal em favor das empresa das
Empresas Donizete Distribuidora de Alimentos LTDA, D & D Distribuidora
de Alimentos LTDA e Tetê Atacadista de Alimentos LTDA para expandirem
suas instalações neste Município e dá outras providêcias

Incluído na Ordem do Dia

3º - PLO nº 69/2021 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

Dispõe sobre denominação de logradouro que indica e dá outras
providências.

Incluído na Ordem do Dia

4º - REQ nº 661/2021 
Autor: ANDRÉ FEITOSA

que seja enviado ofício ao Governador Camilo Santana com cópia ao
Deputado Fernando Santana e ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme,
solicitando a construção de murro de arrimo no Conjunto Nassau, em
nosso Município, a fim de proporcionar maior segurança aos moradores do
referido logradouro que residem nas imediações das encostas, evitando
assim, grandes desmoronamentos.

Incluído na Ordem do Dia

5º - REQ nº 662/2021 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a secretaria municipal de infraestrutura e obras
com cópia ao prefeito municipal, solicitando a construção de uma praça,
em um terreno do município na rua Padre Jataí no Bairro do Rosário, mais
precisamente ao lado da Escola Maria Alacoque Sampaio, haja vista que
esse terreno está em total abandono e sendo utilizado por pessoas que
moram nas proximidades do mesmo para criar animais.

Incluído na Ordem do Dia
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Matéria Ementa Situação

6º - REQ nº 663/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício a CAGECE, solicitando providências urgentes em
relação a falta de água nos bairros da cidade de Barbalha, haja vista que
todo bairro hoje, em nossa cidade, está com problema de falta de água,
geralmente durante a semana sempre tem um logradouro com dois ou
três dias com a falta do precioso líquido, prejudicando todos os
barbalhenses.

Incluído na Ordem do Dia

7º - REQ nº 664/2021 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que criem , em
âmbito municipal, um setor de assessoria jurídica para atender a
população de Barbalha.

Incluído na Ordem do Dia

8º - REQ nº 665/2021 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a secretaria municipal de administração,
requerimento a regularização, junto a Unimed, do plano Unimed..

Incluído na Ordem do Dia

9º - REQ nº 666/2021 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal com cópia ao secretário
municipal do meio ambiente e recursos hídricos, pedindo mais uma vez,
serviços de terra planagem na estrada que se inicia na CE 060 e termina
no Sítio Betânia, como também pedimos o desassoreamento de barreiros
na citada comunidade.

Incluído na Ordem do Dia

10º - REQ nº 667/2021 
Autores: ANTÔNIO FERREIRA, PROFESSOR
ILÂNIO

que seja enviado oficio a Secretaria municipal de Infraestrutura e Obras
solicitando, o mais breve possível, correções estruturais na quadra de
esportes do Sítio Lagoa. tendo em vista que a mesma encontra-se em
estado de abandono há muito tempo com alambrado de proteção, traves,
mureta em alvenaria e piso bastante deteriorados, inclusive informações
dão conta de que ainda no ano passado crianças se acidentaram no local.
O quadro elétrico encontra-se totalmente exposto com fios desencapados
colocando em risco as pessoas que frequentam o referido local.

Incluído na Ordem do Dia

11º - REQ nº 668/2021 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao secretário municipal de meio ambiente e
recursos hídricos, solicitando capinação e limpeza no terreno público que
fica localizado ao lado do CEI do Bairro do Rosário.

Incluído na Ordem do Dia

12º - REQ nº 669/2021 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício, novamente, ao prefeito municipal com cópia ao
Secretário de Infraestrutura e obras, solicitando e novamente indicando a
INCLUSÃO das Ruas Jundiaí e a Rua José Quental, localizadas no Bairro
Alto da Alegria, para que sejam beneficiadas através do Programa
SINALIZE do Governo do Estado .

Incluído na Ordem do Dia

13º - REQ nº 670/2021 
Autores: ODAIR DE MATOS, ANDRÉ
FEITOSA, ANTÔNIO FERREIRA, DORIVAN,
EFIGÊNIA GARCIA, HAMILTON LIRA, LUANA
DE ROSÁRIO, MARCELO JUNIOR,
PROFESSOR ILÂNIO, VÉI DÊ

que seja enviado ofício ao Governador Camilo Santana com cópia ao
Deputado Fernando Santana, registrando votos de agradecimentos pelas
diversas obras autorizadas para o Município de Barbalha.

Incluído na Ordem do Dia

14º - REQ nº 671/2021 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras
com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando a recuperação das estradas
vicinais do município, haja vista que está chegando a quadra invernosa e
pouco foi feito e tem locais que não foi feito absolutamente nada,
especialmente no pé de serra, Sítio São Joaquim, Santa Rita, Côcos e Flores
e também no Sítio taquari. Solicitando, assim, a urgência no plano de
trabalho para recuperar essas estradas.

Incluído na Ordem do Dia

15º - REQ nº 672/2021 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de meio ambiente e
recursos hídricos com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
obras, solicitando um serviço de capinação e limpeza nas ruas do bairro do
Rosário e do Rosarinho, em nosso município.

Incluído na Ordem do Dia

16º - REQ nº 673/2021 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Saúde, com cópia ao Prefeito
Municipal, solicitando o retorno da ambulância que dava suporte ao PSF
do Sítio Macaúba e Sítios vizinhos, haja vista a alta demanda de pessoas
que para deslocarem-se para hospitais e clínicas na sede do Município
necessitam do transporte em ambulância.

Incluído na Ordem do Dia

17º - REQ nº 674/2021 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofícios ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos com cópia ao Secretário Municipal de infraestrutura e
Obras, a PROURBI ILUMINAÇÃO PÚBLICA e ao Prefeito Municipal,
solicitando limpeza, capinação, construção de canaletas e recuperação de
canaletas de escoamento de águas servidas, complementação de
calçamentos, colocação de postes e instalação de luminárias completas
nas Ruas P-7, P-8, P-9 e P-10, no Bairro Alto da Alegria e também na rua
São Vicente, Bairro Jardins dos Ipês.

Incluído na Ordem do Dia

18º - REQ nº 675/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Esportes com cópia ao
Prefeito Municipal, cobrando a recuperação da areninha do Bairro Alto da
Alegria, tendo em vista que a mesma se encontra em péssimo estado de
conservação, e, os moradores do referido logradouro estão cobrando a
realização do referido serviço, a fim de melhor viabilizar o desenvolvimento
da prática esportiva na localidade supracitada.

Incluído na Ordem do Dia
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Matéria Ementa Situação

19º - REQ nº 676/2021 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva com cópia ao
secretário municipal de infraestrutura e obras Sr. Antônio Everardo,
solicitando que providenciem a construção de uma passagem molhada
(serviço em estrada rodoviária com o intuito de evitar acumulado de água
no via pública) no Sítio Taquari ( vizinho a residência do Sr. Francisco
Alexandre).

Incluído na Ordem do Dia

20º - REQ nº 677/2021 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e obras,
solicitando que seja realizada uma visita nas imediações do cruzamento da
Avenida Paulo Maurício e Rua T-6 do bairro Vila Santo Antônio, que é a rua
que dá acesso ao Atacarejo Diniz, visto que com a criação de uma rotatória,
houve a invasão das águas das chuvas nas residências dessa localidade,
podendo causar danos maiores dependendo da quantidade de chuva.

Incluído na Ordem do Dia

Orador da Tribuna Popular

Ordem Orador

2º Maria Gorete da Silva - Centro Universitário de Maringá-PR

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada
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