
PAUTA DA 73ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

73ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - 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

2º - REQ nº 705/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que ajude de
alguma forma a todas as pessoas mais necessitadas que tiveram seus
veículos apreendidos pelo DEMUTRAN. Que a prefeitura possa pagar uma
parte do IPVA, dispensar multas para que essas essas pessoas que
precisam do seu transporte para trabalhar, para ter seu ganha o pão e que
regularizem seus veículos para que possa atender suas necessidades
pessoais e de trabalho, haja vista que por conta de uma pandemia dura
que teve agora da Covid 19, judiou muito deles e infelizmente não tiveram
condições de pagar os débitos de seus veículos.

Incluído na Ordem do Dia

3º - REQ nº 708/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Obras, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando reforma das Quadras de esportes do Sítio
Santana e do bairro Casas Populares, assim como também o Saneamento
Básico e asfaltamento de todas as ruas do bairro Casas Populares.

Incluído na Ordem do Dia

4º - REQ nº 719/2021 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando a
complementação do asfalto da Rua T - 20, no bairro Bela vista, em nosso
Município, tendo em vista que os moradores já fizeram até abaixo assinado
para reivindicar o importantes serviço para a via supracitada.

Incluído na Ordem do Dia

5º - REQ nº 720/2021 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e obras com cópia ao
prefeito municipal, solicitando uma operação tapa buraco nas ruas do
Centro Histórico de Barbalha, principalmente nas ruas presidente Medici,
Edmundo Sá, José Macedo, José Océlio e no entorno da Rodoviária. muitos
buracos e dificultando o trânsito e colocando os em risco de acidentes os
usuários das vias citadas.

Incluído na Ordem do Dia

6º - REQ nº 721/2021 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Saúde, solicitando reforma da
Unidade de Saúde do Sítio Barro Vermelho, visando a melhor qualidade no
atendimento da População daquela localidade e Sítios Vizinhos.

Incluído na Ordem do Dia

7º - REQ nº 722/2021 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício ao DETRAN, Superintendência de Obras Públicas -
SOP e DEMUTRAN, solicitando melhorias na sinalização da CE - 386, no seu
trecho Caldas - Arajara, especificamente no Sítio Macaúba na entrada do
campo de futebol e na entrada do Sítio Tabocas, pois a falha e falta de
sinalização orientando os condutores a reduzirem a velocidade nos
referidos locais, tem levado a ocorrência de vários acidentes.

Incluído na Ordem do Dia

�. Ordem do Dia - Sessão Ordinária
Orador Orientação de Voto

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - PLO nº 42/2021 
Autores: ANDRÉ FEITOSA, LUANA DE
ROSÁRIO

Dispõe sobre a proibição de maus-tratos e aplicação da lei em caso de
acorrentamento, falta de alimentação ou espaço inadequado para o
convívio dos animais deixando-os expostos ao sol e chuva e também em
caso de abandono de animais no Município de Barbalha/CE.

Incluído na Ordem do Dia

2º - PRE nº 9/2021 
Autor: EPITÁCIO

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

Incluído na Ordem do Dia

3º - 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
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Matéria Ementa Situação

4º - REQ nº 705/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que ajude de
alguma forma a todas as pessoas mais necessitadas que tiveram seus
veículos apreendidos pelo DEMUTRAN. Que a prefeitura possa pagar uma
parte do IPVA, dispensar multas para que essas essas pessoas que
precisam do seu transporte para trabalhar, para ter seu ganha o pão e que
regularizem seus veículos para que possa atender suas necessidades
pessoais e de trabalho, haja vista que por conta de uma pandemia dura
que teve agora da Covid 19, judiou muito deles e infelizmente não tiveram
condições de pagar os débitos de seus veículos.

Incluído na Ordem do Dia

5º - REQ nº 708/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Obras, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando reforma das Quadras de esportes do Sítio
Santana e do bairro Casas Populares, assim como também o Saneamento
Básico e asfaltamento de todas as ruas do bairro Casas Populares.

Incluído na Ordem do Dia

6º - REQ nº 719/2021 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando a
complementação do asfalto da Rua T - 20, no bairro Bela vista, em nosso
Município, tendo em vista que os moradores já fizeram até abaixo assinado
para reivindicar o importantes serviço para a via supracitada.

Incluído na Ordem do Dia

7º - REQ nº 720/2021 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e obras com cópia ao
prefeito municipal, solicitando uma operação tapa buraco nas ruas do
Centro Histórico de Barbalha, principalmente nas ruas presidente Medici,
Edmundo Sá, José Macedo, José Océlio e no entorno da Rodoviária. muitos
buracos e dificultando o trânsito e colocando os em risco de acidentes os
usuários das vias citadas.

Incluído na Ordem do Dia

8º - REQ nº 721/2021 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Saúde, solicitando reforma da
Unidade de Saúde do Sítio Barro Vermelho, visando a melhor qualidade no
atendimento da População daquela localidade e Sítios Vizinhos.

Incluído na Ordem do Dia

9º - REQ nº 722/2021 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício ao DETRAN, Superintendência de Obras Públicas -
SOP e DEMUTRAN, solicitando melhorias na sinalização da CE - 386, no seu
trecho Caldas - Arajara, especificamente no Sítio Macaúba na entrada do
campo de futebol e na entrada do Sítio Tabocas, pois a falha e falta de
sinalização orientando os condutores a reduzirem a velocidade nos
referidos locais, tem levado a ocorrência de vários acidentes.

Incluído na Ordem do Dia

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º EFIGÊNIA GARCIA
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