SIGL - Sistema Integrado de Gestão Legislativa

1 of 2

https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/sessao/213/pauta-sessao/

A
PAUTA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

8ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura
�. Expediente

- Sessão Ordinária

◦ Despachos do Expediente
◦ Matérias do Expediente
Matéria

Ementa

Situação

1º - REQ nº 63/2022
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao COMARES com cópia a secretaria do
meio ambiente ao prefeito municipal, pedindo informações sobre
os andamentos do mesmos, sobre sua efetivação e o que já tem de
concreto.

Incluído na Ordem do
Dia

2º - REQ nº 69/2022
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando melhoria nas estradas das vias do Distrito
Estrela. São quatorze corredores, todos eles com diﬁculdade de
mobilidade por conta da quadra invernosa, lembrando que tem

Para ciência

corredores aí que transitam os ônibus do município para levar os
alunos pra escola.
3º - REQ nº 70/2022
Autor: RILDO TELES

que seja envaido ofício a Secretaria Municipal de Administração,
solicitando que seja informado qual o valor que foi gasto com
todos os veículos da administração, com peças, pneus e onde está

Para ciência

sendo feita a manutenção desses veículos.
4º - REQ nº 71/2022
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando a resolução da falta de ACS Agente Comunitário de Saúde, na comunidade do Sítio Saco 1, que

Para ciência

vem sofrendo há alguns anos com a falta de assistência desse
importante proﬁssional responsável por realizar atividades que
previnem doenças e promovam a saúde das pessoas, através de
estratégias de educação popular, realizado em domicílios
5º - REQ nº 72/2022
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Prefeito em cópia ao secretário de
Infraestrutura e Serviços Públicos, ao secretário de meio ambiente
e a secretária de educação sobre as seguintes pautas: recuperação

Para ciência

do calçamento, capinação e reforma das escolas.

�. Ordem

6º - REQ nº 73/2022
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos solicitando o roço das estradas vicinais das Comunidades
dos Sítios Barro Vermelho, Soim, Taquari, Correntinho, Taboleiro,
Sossego, Coité, Macena, Engenho do Meio, Terezas, Espinhaço,
Farias, Tabocas, Macaúba, Saco I, Saco II, Angolas, Chapada, São
Joaquim, Pelo Sinal e Piquet. Faz-se importante o roço dessas vias
pois o mato em suas margens estão diﬁcultando o trânsito de
veículos e pedestres.

Para ciência

7º - REQ nº 74/2022
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado oﬁcio a Secretaria Municipal de infraestrutura e
serviços públicos, solicitando que seja realizado em caráter de
urgência serviço de drenagem e tapa buracos na rua t-29 bairro
Santo
André,
referida
rua
encontra-se
intransitável,
impossibilitando inclusive a coleta de lixo.

Para ciência

8º - REQ nº 75/2022
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Educação com
cópia ao Prefeito, solicitando diálogo e solução para os motoristas
dos ônibus escolar e condições de trabalho. Pois os alunos estão
sendo prejudicados.

Para ciência

Matéria

Ementa

Situação

1º - REQ nº 63/2022
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao COMARES com cópia a secretaria do
meio ambiente ao prefeito municipal, pedindo informações sobre
os andamentos do mesmos, sobre sua efetivação e o que já tem de
concreto.

Incluído na Ordem do
Dia

do Dia - Sessão Ordinária

◦ Orador Orientação de Voto
◦ Proposições da Ordem do Dia
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Matéria

Ementa

Situação

2º - REQ nº 69/2022
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando melhoria nas estradas das vias do Distrito
Estrela. São quatorze corredores, todos eles com diﬁculdade de
mobilidade por conta da quadra invernosa, lembrando que tem
corredores aí que transitam os ônibus do município para levar os
alunos pra escola.

Para ciência

3º - REQ nº 70/2022
Autor: RILDO TELES

que seja envaido ofício a Secretaria Municipal de Administração,
solicitando que seja informado qual o valor que foi gasto com
todos os veículos da administração, com peças, pneus e onde está
sendo feita a manutenção desses veículos.

Para ciência

4º - REQ nº 71/2022
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando a resolução da falta de ACS Agente Comunitário de Saúde, na comunidade do Sítio Saco 1, que
vem sofrendo há alguns anos com a falta de assistência desse
importante proﬁssional responsável por realizar atividades que
previnem doenças e promovam a saúde das pessoas, através de
estratégias de educação popular, realizado em domicílios

Para ciência

5º - REQ nº 72/2022
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Prefeito em cópia ao secretário de
Infraestrutura e Serviços Públicos, ao secretário de meio ambiente
e a secretária de educação sobre as seguintes pautas: recuperação

Para ciência

A

do calçamento, capinação e reforma das escolas.
6º - REQ nº 73/2022
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos solicitando o roço das estradas vicinais das Comunidades
dos Sítios Barro Vermelho, Soim, Taquari, Correntinho, Taboleiro,

Para ciência

Sossego, Coité, Macena, Engenho do Meio, Terezas, Espinhaço,
Farias, Tabocas, Macaúba, Saco I, Saco II, Angolas, Chapada, São
Joaquim, Pelo Sinal e Piquet. Faz-se importante o roço dessas vias
pois o mato em suas margens estão diﬁcultando o trânsito de
veículos e pedestres.
7º - REQ nº 74/2022
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado oﬁcio a Secretaria Municipal de infraestrutura e
serviços públicos, solicitando que seja realizado em caráter de
urgência serviço de drenagem e tapa buracos na rua t-29 bairro
Santo
André,
referida
rua
encontra-se
impossibilitando inclusive a coleta de lixo.

8º - REQ nº 75/2022
Autor: TÁRCIO HONORATO

Para ciência

intransitável,

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Educação com
cópia ao Prefeito, solicitando diálogo e solução para os motoristas
dos ônibus escolar e condições de trabalho. Pois os alunos estão

Para ciência

sendo prejudicados.
9º - ELOM nº 1/2022
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

Altera o parágrafo único do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal

Para leitura em plenário

◦ Orador da Tribuna Popular
�. Palavra

Facultada - Sessão Ordinária

◦ Oradores da Palavra Facultada
Ordem

Orador

1º

RILDO TELES

2º

PROFESSOR ILÂNIO

>
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