
PAUTA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

6ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PLO nº 3/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito Municipal

Dispõe sobre reajuste salarial dos Servidores Públicos Municipais da forma
que indica e dá outras providências.

Para ciência

2º - REQ nº 52/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício à secretaria municipal de Meio ambiente e recursos
hídricos, pedindo atenção dobrada na limpeza pública e na capinação em
toda cidade. Em especial nas seguintes localidades: Venha Ver, Mata dos
Limas, Mata dos Dudas, Parque Bulandeira e Abelhas.

Incluído na Ordem do Dia

3º - REQ nº 57/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde com cópia ao
Prefeito Municipal, solicitando o carro fumacê para os bairros de nossa
cidade, como também para a zona rural do nosso Município, tendo em
vista o grande número de pessoas com chikungunya e dengue.

Para ciência

4º - REQ nº 58/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício a CAGECE, solicitando que seja realizada uma
operação de recapeamento em alguns pontos que a própria empresa fez
escavações nas vias.

Para ciência

5º - REQ nº 59/2022 
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e serviços públicos,
solicitando a patrol, Pa carregadeira e uma caçamba, para fazer os serviços
de limpeza nas ruas dos referidos bairros, Bela Vista e Santo André, como
também nas ruas que cruza o Riacho Seco.

Para ciência

6º - REQ nº 60/2022 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado ofício a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
com cópia ao DEMUTRAN, solicitando que seja feito roço e limpeza da Rua
Miguel de Freitas Andrade, antiga P5 ao lado do Parque da Cidade, bem
como ver a possibilidade de organizar ou destinar um local para que seja
colocado a frota de transportes coletivos que ali ficam estacionados.

Para ciência

7º - REQ nº 61/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos,
com cópia a empresa PROURBI, solicitando melhorias na iluminação nas
quadras de esportes localizada no Parque da Cidade. Visando assim,
melhorar as condições para a prática de esportes nos referidos locais.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 52/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício à secretaria municipal de Meio ambiente e recursos
hídricos, pedindo atenção dobrada na limpeza pública e na capinação em
toda cidade. Em especial nas seguintes localidades: Venha Ver, Mata dos
Limas, Mata dos Dudas, Parque Bulandeira e Abelhas.

Incluído na Ordem do Dia

2º - REQ nº 57/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde com cópia ao
Prefeito Municipal, solicitando o carro fumacê para os bairros de nossa
cidade, como também para a zona rural do nosso Município, tendo em
vista o grande número de pessoas com chikungunya e dengue.

Para ciência

3º - REQ nº 58/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício a CAGECE, solicitando que seja realizada uma
operação de recapeamento em alguns pontos que a própria empresa fez
escavações nas vias.

Para ciência

4º - REQ nº 59/2022 
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e serviços públicos,
solicitando a patrol, Pa carregadeira e uma caçamba, para fazer os serviços
de limpeza nas ruas dos referidos bairros, Bela Vista e Santo André, como
também nas ruas que cruza o Riacho Seco.

Para ciência

5º - REQ nº 60/2022 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado ofício a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
com cópia ao DEMUTRAN, solicitando que seja feito roço e limpeza da Rua
Miguel de Freitas Andrade, antiga P5 ao lado do Parque da Cidade, bem
como ver a possibilidade de organizar ou destinar um local para que seja
colocado a frota de transportes coletivos que ali ficam estacionados.

Para ciência
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Matéria Ementa Situação

6º - REQ nº 61/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos,
com cópia a empresa PROURBI, solicitando melhorias na iluminação nas
quadras de esportes localizada no Parque da Cidade. Visando assim,
melhorar as condições para a prática de esportes nos referidos locais.

Para ciência

7º - PIND nº 1/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ITINERANTE
ESTABELECIDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO NA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

Incluído na Ordem do Dia

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada
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