
PAUTA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

79ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PRE nº 11/2021 
Autores: Odair José de Matos - Presidente,
André Feitosa - Vice-Presidente, Antônio
Hamilton Ferreira Lira - Primeiro-Secretário,
Luana dos Santos Gouvêa - Segundo-
Secretário

Revoga e altera Artigos do Regimento Interno da Câmara Municipal
quanto a comissão especial e ao prazo de publicação da pauta e dá outras
providências.

Para ciência

2º - 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

3º - 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

4º - REQ nº 723/2021 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

Requer que seja enviado oficio a Secretário Municipal de Infraestrutura e
Obras, solicitando que seja construído muro de arrimo ou contenção com
drenagem de águas pluviais na esquina das ruas Dr. Alberto Macedo da
Cruz com a rua Ego Marcos Aurélio no bairro Alto do Rosário. Devido ao
grande fluxo d'água ali no período chuvoso, acabou causando grande
erosão e a tendência é que com a aproximação da quadra invernosa o leito
dessas ruas que inclusive foram asfaltadas recentemente possam terem
seus leitos afetados

Para ciência

5º - REQ nº 726/2021 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde, solicitando os
números da vacinação, qual o percentual de doses já aplicados e as faixas
etárias atingidas e qual o prognóstico de quando a secretaria entende que
vai atingir um percentual seguro de vacinação no município de Barbalha.

Para ciência

6º - REQ nº 728/2021 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao secretário municipal de Infraestrutura e Obras,
solicitando que seja realizado reparos no calçamento da Vila Mulato e na
estrada que dá acesso ao Sítio Bonfim, visto que com as chuvas algumas
pedras encontram-se soltas, podendo ocasionar acidentes. Sendo assim,
peço a aprovação dos nobres pares.

Para ciência

7º - REQ nº 730/2021 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania,
Mulheres e Direitos Humanos (SPS) do Estado do Ceará, solicitando a visita
do ônibus lilás para que em parceria com a Procuradoria Especial da
Mulher da Câmara Municipal de Barbalha, possam oferecer atendimento
às mulheres em situação de violência. Com serviços de assistência social,
jurídica e psicológica Sendo assim, peço a aprovação dos nobres pares.

Para ciência

8º - REQ nº 731/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura Obras
com cópia ao ao Prefeito Municipal, solicitando que seja feita a limpeza
imediata do Riacho da Bela Vista, haja vista que com essas primeiras
chuvas as águas já invadiram as casas dos moradores localizadas ao lado
do referido riacho. Salientando que os moradores do local estão bastante
preocupados com essa situação, com medo de perderem sues objetos
pessoais. Essa limpeza é necessária e de fundamental importância
enquanto não sai o tão sonhado Canal da Bela Vista, tendo em vista ser
essa uma promessa de campanha do Prefeito Municipal e do Governador
Camilo Santana.

Para ciência

9º - REQ nº 732/2021 
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício a secretaria de municipal de infraestrutura e obras,
solicitando que seja feito o conserto de um buraco no leito da via da Rua
Zuca Sampaio com a rua Padre Correia, próximo a residência do Sr. Edimar
de Sá. Verifica-se no local um buraco no leito da rua, o que causa
problemas aos veículos e pedestres que por ali transitam diariamente.

Para ciência
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Matéria Ementa Situação

10º - REQ nº 733/2021 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Esporte com cópia ao
Prefeito Municipal, solicitando que seja feita as seguintes adequações no
campo de futebol da comunidade do Sítio Barro Vermelho a fim de
melhorar a estrutura do mesmo para realização de jogos e futebol no
referido campo tais como: construção de muro de arrimo, construção de
alambrados e telas de proteção para evitar que as bolas caiam nas casas e
terrenos de vizinhos, como também a conclusão e instalações dos
banheiros e vestiário.

Para ciência

11º - REQ nº 734/2021 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr Guilherme, solicitando que
seja feito um projeto e posteriormente seja executado a instalação de uma
rede elétrica para iluminação pública na estrada que liga avenida Leão
Sampaio até a comunidade do Barro Vermelho e Baixio dos Cordas.

Para ciência

12º - REQ nº 735/2021 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, Dr. Guilherme Saraiva com
cópia ao Secretário de Infraestrutura e Obras, Antônio Everardo, prevendo
a quadra invernosa, solicitando que providenciem a limpeza do Canal do
Riacho Seco, situado no bairro Bela Vista, enquanto não é concluída a obra
de reconstrução deste riacho.

Para ciência

13º - REQ nº 736/2021 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva com cópia ao
secretário de infraestrutura e obras Sr Antônio Everardo, solicitando que
efetuem uma reforma na praça Silton Luna situada no bairro Cirolândia.

Para ciência

14º - REQ nº 737/2021 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura e Obras, com cópia ao
Prefeito Municipal, solicitando o conserto do calçamento da ladeira que dá
acesso do Sítio Cabeceiras ao Sítio Bonfim. Ressalto que tal trecho está
danificado o que tem dificultado o trânsito de veículos e pedestres.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - PLO nº 72/2021 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito Municipal

Dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no
âmbito da política de assistência desenvolvida pela Secretaria do Trabalho
e Desenvolvimento Social no Município de Barbalha/CE.

Para leitura em plenário

2º - PLO nº 74/2021 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito Municipal

Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal realizar doação
de logradouro público em favor do Estado do Ceará, na forma que indica ,
âmbito do Município de Barbalha

Para leitura em plenário

3º - PLO nº 75/2021 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito Municipal

Dispõe sobre alteração na Lei 1.431/2000 e dá outras providências. Para leitura em plenário

4º - REQ nº 727/2021 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Prefeito Dr Guilherme Saraiva com cópia ao
DEMUTRAN solicitando que façam a sinalização de trânsito de todo o
município Barbalha, pondo semáforos, faixas de pedestre e placas de
trânsito de modo que todo o município seja devidamente sinalizado para
motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Para ciência

5º - 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

6º - 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

7º - REQ nº 723/2021 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

Requer que seja enviado oficio a Secretário Municipal de Infraestrutura e
Obras, solicitando que seja construído muro de arrimo ou contenção com
drenagem de águas pluviais na esquina das ruas Dr. Alberto Macedo da
Cruz com a rua Ego Marcos Aurélio no bairro Alto do Rosário. Devido ao
grande fluxo d'água ali no período chuvoso, acabou causando grande
erosão e a tendência é que com a aproximação da quadra invernosa o leito
dessas ruas que inclusive foram asfaltadas recentemente possam terem
seus leitos afetados

Para ciência

8º - REQ nº 726/2021 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde, solicitando os
números da vacinação, qual o percentual de doses já aplicados e as faixas
etárias atingidas e qual o prognóstico de quando a secretaria entende que
vai atingir um percentual seguro de vacinação no município de Barbalha.

Para ciência

Falar com a IntGest Olá, MARIA DAS GRAÇAS COSTA DANTAS M

https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1578
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1579
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1586
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1587
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1588
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1577
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1580
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1581
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1570
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1562
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1563
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1564
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1567


Matéria Ementa Situação

9º - REQ nº 728/2021 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao secretário municipal de Infraestrutura e Obras,
solicitando que seja realizado reparos no calçamento da Vila Mulato e na
estrada que dá acesso ao Sítio Bonfim, visto que com as chuvas algumas
pedras encontram-se soltas, podendo ocasionar acidentes. Sendo assim,
peço a aprovação dos nobres pares.

Para ciência

10º - REQ nº 730/2021 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania,
Mulheres e Direitos Humanos (SPS) do Estado do Ceará, solicitando a visita
do ônibus lilás para que em parceria com a Procuradoria Especial da
Mulher da Câmara Municipal de Barbalha, possam oferecer atendimento
às mulheres em situação de violência. Com serviços de assistência social,
jurídica e psicológica Sendo assim, peço a aprovação dos nobres pares.

Para ciência

11º - REQ nº 731/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura Obras
com cópia ao ao Prefeito Municipal, solicitando que seja feita a limpeza
imediata do Riacho da Bela Vista, haja vista que com essas primeiras
chuvas as águas já invadiram as casas dos moradores localizadas ao lado
do referido riacho. Salientando que os moradores do local estão bastante
preocupados com essa situação, com medo de perderem sues objetos
pessoais. Essa limpeza é necessária e de fundamental importância
enquanto não sai o tão sonhado Canal da Bela Vista, tendo em vista ser
essa uma promessa de campanha do Prefeito Municipal e do Governador
Camilo Santana.

Para ciência

12º - REQ nº 732/2021 
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício a secretaria de municipal de infraestrutura e obras,
solicitando que seja feito o conserto de um buraco no leito da via da Rua
Zuca Sampaio com a rua Padre Correia, próximo a residência do Sr. Edimar
de Sá. Verifica-se no local um buraco no leito da rua, o que causa
problemas aos veículos e pedestres que por ali transitam diariamente.

Para ciência

13º - REQ nº 733/2021 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Esporte com cópia ao
Prefeito Municipal, solicitando que seja feita as seguintes adequações no
campo de futebol da comunidade do Sítio Barro Vermelho a fim de
melhorar a estrutura do mesmo para realização de jogos e futebol no
referido campo tais como: construção de muro de arrimo, construção de
alambrados e telas de proteção para evitar que as bolas caiam nas casas e
terrenos de vizinhos, como também a conclusão e instalações dos
banheiros e vestiário.

Para ciência

14º - REQ nº 734/2021 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr Guilherme, solicitando que
seja feito um projeto e posteriormente seja executado a instalação de uma
rede elétrica para iluminação pública na estrada que liga avenida Leão
Sampaio até a comunidade do Barro Vermelho e Baixio dos Cordas.

Para ciência

15º - REQ nº 735/2021 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, Dr. Guilherme Saraiva com
cópia ao Secretário de Infraestrutura e Obras, Antônio Everardo, prevendo
a quadra invernosa, solicitando que providenciem a limpeza do Canal do
Riacho Seco, situado no bairro Bela Vista, enquanto não é concluída a obra
de reconstrução deste riacho.

Para ciência

16º - REQ nº 736/2021 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva com cópia ao
secretário de infraestrutura e obras Sr Antônio Everardo, solicitando que
efetuem uma reforma na praça Silton Luna situada no bairro Cirolândia.

Para ciência

17º - REQ nº 737/2021 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura e Obras, com cópia ao
Prefeito Municipal, solicitando o conserto do calçamento da ladeira que dá
acesso do Sítio Cabeceiras ao Sítio Bonfim. Ressalto que tal trecho está
danificado o que tem dificultado o trânsito de veículos e pedestres.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º DORIVAN

2º PROFESSOR ILÂNIO

3º HAMILTON LIRA

4º ANTÔNIO FERREIRA

5º MARCELO JUNIOR
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