
PAUTA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

9ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PRE nº 4/2022 
Autores: DORIVAN, ANDRÉ FEITOSA,
ANTÔNIO FERREIRA, HAMILTON LIRA,
ODAIR DE MATOS

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

Para ciência

2º - 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.

Incluído na Ordem do Dia

3º - 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

Incluído na Ordem do Dia

4º - REQ nº 76/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e serviços públicos,
solicitando um serviço com máquina patrol na rua Manoel Vitorino no Sitio
Lagoa que dá acesso a Juazeiro do Norte. Via de um trânsito considerável
que está quase intransitável por conta dos buracos causados pela quadra
invernosa.

Protocolado

5º - REQ nº 77/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a secretaria de educação com cópia ao prefeito
municipal, solicitando esclarecimentos sobre o fechamento da escola
Alzinete Honorato Vieira, localizada no Sítio formiga, como também que
seja informado quais outras escolas a administração pretende fechar.

Para ciência

6º - REQ nº 78/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício ao Deputado Fernando Santana com cópia ao
Prefeito Municipal, solicitando o recapeamento do asfalto da estrada que
liga o Sítio Brejinho ao Sítio Santana, a fim de melhor viabilizar o tráfego de
veículos na referida via . Solicita, ainda, a construção de um ponto de apoio
no Sítio Santa Tereza, para melhor viabilizar o atendimento de saúde aos
moradores da referida localidade.

Para ciência

7º - REQ nº 79/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e serviços
públicos, solicitando reparos nas estradas que dão acesso ao sítio
Carrapicho, Santa Rita, São Joaquim, Côcos, Flores, Silvério e reparos na
estrada que dá acesso ao sítio Rua nova, as mesmas encontram-se quase
intransitáveis principalmente nesse período chuvoso.

Para ciência

8º - REQ nº 80/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado a esta augusta Casa Legislativa o projeto de lei anunciado
pelo Prefeito e pela ilustríssima Secretária de educação onde concede o
aumento aos servidores da educação, com o mesmo teor reivindicamos
também para os técnicos lotados no SVO.

Para ciência

9º - REQ nº 81/2022 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, a Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos e Obras e Urbanismo, solicitando a
reforma das escolas São Sebastião do Sítio Macaúba, Pedro Machado
Freire do Sítio Espinhaço, Escola Francisco Xavier do Sítio Santo Antônio,
Escola Severino Ribeiro Parente do Sítio Saco II, Escola Maria Noeli do Sítio
Correntinho e Escola Ana Ramalho do Sítio Cabeceiras. É urgente o reparo
principalmente nos telhados dessas Escolas, tendo em vista que o início
das aulas no formato presencial já está ocorrendo gradativamente.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação
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Matéria Ementa Situação

1º - 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.

Incluído na Ordem do Dia

2º - 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

Incluído na Ordem do Dia

3º - REQ nº 76/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e serviços públicos,
solicitando um serviço com máquina patrol na rua Manoel Vitorino no Sitio
Lagoa que dá acesso a Juazeiro do Norte. Via de um trânsito considerável
que está quase intransitável por conta dos buracos causados pela quadra
invernosa.

Protocolado

4º - REQ nº 77/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a secretaria de educação com cópia ao prefeito
municipal, solicitando esclarecimentos sobre o fechamento da escola
Alzinete Honorato Vieira, localizada no Sítio formiga, como também que
seja informado quais outras escolas a administração pretende fechar.

Para ciência

5º - REQ nº 78/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício ao Deputado Fernando Santana com cópia ao
Prefeito Municipal, solicitando o recapeamento do asfalto da estrada que
liga o Sítio Brejinho ao Sítio Santana, a fim de melhor viabilizar o tráfego de
veículos na referida via . Solicita, ainda, a construção de um ponto de apoio
no Sítio Santa Tereza, para melhor viabilizar o atendimento de saúde aos
moradores da referida localidade.

Para ciência

6º - REQ nº 79/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e serviços
públicos, solicitando reparos nas estradas que dão acesso ao sítio
Carrapicho, Santa Rita, São Joaquim, Côcos, Flores, Silvério e reparos na
estrada que dá acesso ao sítio Rua nova, as mesmas encontram-se quase
intransitáveis principalmente nesse período chuvoso.

Para ciência

7º - REQ nº 80/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado a esta augusta Casa Legislativa o projeto de lei anunciado
pelo Prefeito e pela ilustríssima Secretária de educação onde concede o
aumento aos servidores da educação, com o mesmo teor reivindicamos
também para os técnicos lotados no SVO.

Para ciência

8º - REQ nº 81/2022 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, a Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos e Obras e Urbanismo, solicitando a
reforma das escolas São Sebastião do Sítio Macaúba, Pedro Machado
Freire do Sítio Espinhaço, Escola Francisco Xavier do Sítio Santo Antônio,
Escola Severino Ribeiro Parente do Sítio Saco II, Escola Maria Noeli do Sítio
Correntinho e Escola Ana Ramalho do Sítio Cabeceiras. É urgente o reparo
principalmente nos telhados dessas Escolas, tendo em vista que o início
das aulas no formato presencial já está ocorrendo gradativamente.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º DORIVAN

2º EPITÁCIO

3º BOSCO VIDAL

4º PROFESSOR ILÂNIO

Falar com a IntGest Olá, MARIA DAS GRAÇAS COSTA DANTAS
1

M

https://intgest.com.br/
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1685
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1686
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1691
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1692
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1693
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1694
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1695
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1697

