
PAUTA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

80ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 724/2021 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e obras, o
senhor Antônio Everardo, solicitando melhorias na estrada que liga o sítio
Frutuoso ao Sítio Água Fria, assim também como a realização de roço.
Solicito também melhorias na estrada que dá acesso ao assentamento são
Judas Tadeu, localizado no Sítio Pinheiros.

Para ciência

2º - REQ nº 725/2021 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e obras,
com cópia ao secretário de meio ambiente e recursos hídricos, solicitando
a colocação de postes com luminárias na rua José Antoni Idene Soares
Sampaio, localizada no Distrito do Caldas, assim também como a
realização de limpeza e capinação da referida rua.

Protocolado

3º - 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.

Incluído na Ordem do Dia

4º - REQ nº 738/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja envido ofício ao Deputado Fernando Santana, solicitando seu
empenho para a realização do calçamento da via que liga o Distrito Estrela
ao Sítio Santa Tereza, em nosso Município.

Para ciência

5º - REQ nº 739/2021 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado Ofício à IC Projetos e Construções EIRELI, com cópias à
Secretaria de Infraestrutura e Obras e ao Prefeito Municipal, solicitando
que aproveitem a obra em andamento de Revitalização do Distrito de
Arajara e façam a construção de passagens de nível para garantir a
segurança de moradores e visitantes do Arajara, e, que também façam a
correção na largura das ruas, pois da forma que está sendo feito só vai
trazer transtornos e prejuízos aos moradores, comerciantes e visitantes
daquele Distrito.

Para ciência

6º - REQ nº 741/2021 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a secretaria do meio ambiente, solicitando que seja
averiguado e tomado as providências cabíveis, tendo em vista que
recebemos denúncias advindas do Sítio Tabocas, onde na citada
comunidade está acontecendo maus tratos e até envenenamento em
animais da espécie canina.

Para ciência

7º - REQ nº 742/2021 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao secretário municipal do trabalho e
desenvolvimento social, cobrando mais uma vez a regularização da
iluminação pública, pois muitas pessoas pagam sem nunca terem tido a
referida iluminação, então pedimos a devolução do dinheiro já recebido e a
suspensão imediata da cobrança.

Para ciência

8º - REQ nº 743/2021 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado ofício à Secretária de Saúde, Sheila Martins, solicitando
que seja desenvolvido, no âmbito do Município de Barbalha, um sistema
itinerante de vacinação contra Covid-19, visitando todas as localidades do
Município, buscando, checando e colocando em dia o esquema vacinal de
todas as pessoas que por algum motivo ainda não tomaram as doses
necessárias.

Protocolado

9º - REQ nº 740/2021 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal com cópia à Secretaria
Municipal de Finanças e de Administração, solicitando esclarecimentos a
cerca do não pagamento do 13.° salário dos servidores contratados, que
tiveram os seus contatos extintos em Junho de 2021, que foram
prorrogados até o dia 10 desse mês de dezembro de 2021.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia
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Matéria Ementa SituaçãoMatéria Ementa Situação

1º - REQ nº 724/2021 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e obras, o
senhor Antônio Everardo, solicitando melhorias na estrada que liga o sítio
Frutuoso ao Sítio Água Fria, assim também como a realização de roço.
Solicito também melhorias na estrada que dá acesso ao assentamento são
Judas Tadeu, localizado no Sítio Pinheiros.

Para ciência

2º - REQ nº 725/2021 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e obras,
com cópia ao secretário de meio ambiente e recursos hídricos, solicitando
a colocação de postes com luminárias na rua José Antoni Idene Soares
Sampaio, localizada no Distrito do Caldas, assim também como a
realização de limpeza e capinação da referida rua.

Protocolado

3º - 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.

Incluído na Ordem do Dia

4º - REQ nº 738/2021 
Autor: EPITÁCIO

que seja envido ofício ao Deputado Fernando Santana, solicitando seu
empenho para a realização do calçamento da via que liga o Distrito Estrela
ao Sítio Santa Tereza, em nosso Município.

Para ciência

5º - REQ nº 739/2021 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado Ofício à IC Projetos e Construções EIRELI, com cópias à
Secretaria de Infraestrutura e Obras e ao Prefeito Municipal, solicitando
que aproveitem a obra em andamento de Revitalização do Distrito de
Arajara e façam a construção de passagens de nível para garantir a
segurança de moradores e visitantes do Arajara, e, que também façam a
correção na largura das ruas, pois da forma que está sendo feito só vai
trazer transtornos e prejuízos aos moradores, comerciantes e visitantes
daquele Distrito.

Para ciência

6º - REQ nº 740/2021 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal com cópia à Secretaria
Municipal de Finanças e de Administração, solicitando esclarecimentos a
cerca do não pagamento do 13.° salário dos servidores contratados, que
tiveram os seus contatos extintos em Junho de 2021, que foram
prorrogados até o dia 10 desse mês de dezembro de 2021.

Para ciência

7º - REQ nº 741/2021 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a secretaria do meio ambiente, solicitando que seja
averiguado e tomado as providências cabíveis, tendo em vista que
recebemos denúncias advindas do Sítio Tabocas, onde na citada
comunidade está acontecendo maus tratos e até envenenamento em
animais da espécie canina.

Para ciência

8º - REQ nº 742/2021 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao secretário municipal do trabalho e
desenvolvimento social, cobrando mais uma vez a regularização da
iluminação pública, pois muitas pessoas pagam sem nunca terem tido a
referida iluminação, então pedimos a devolução do dinheiro já recebido e a
suspensão imediata da cobrança.

Para ciência

9º - REQ nº 743/2021 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado ofício à Secretária de Saúde, Sheila Martins, solicitando
que seja desenvolvido, no âmbito do Município de Barbalha, um sistema
itinerante de vacinação contra Covid-19, visitando todas as localidades do
Município, buscando, checando e colocando em dia o esquema vacinal de
todas as pessoas que por algum motivo ainda não tomaram as doses
necessárias.

Protocolado

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º FARRIM DO CARTÓRIO

2º BOSCO VIDAL

3º RILDO TELES
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