
PAUTA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

10ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - 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

2º - REQ nº 82/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, solicitando que seja feito um serviço de capinação e
limpeza na Rua Jordan Levi Macedo, a fim de melhor viabilizar o tráfego de
veículos pedestres, e, beneficiar os moradores da referida artéria com o
importantes serviço.

Para ciência

3º - REQ nº 83/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e serviços públicos
com cópia a secretaria de governo, solicitando o recapeamento d o asfalto
da avenida Luiz Gonzaga no Bairro Malvinas, assim também como a
restauração das canaletas de drenagem das águas servidas.

Para ciência

4º - REQ nº 84/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e serviços
públicos com cópia a Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN,
solicitando a sinalização vertical e horizontal de todas às ruas localizada no
Distrito do Caldas. Visando assim melhorar o ir e vir das pessoas que por ali
trafegam.

Para ciência

5º - REQ nº 85/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao COMARES, pedindo uma planilha de repasse
feito pelo município de Barbalha, como também a planilha de execução
para o município de Barbalha.

Para ciência

6º - REQ nº 87/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício ao secretário municipal de meio ambiente e
recursos hídricos com cópia ao secretário Municipal de infraestrutura e
serviços públicos, solicitando que seja feita a limpeza e conserto de um
grande poça de lama que fica na estrada do Sítio Lagoa, nas proximidades
da rua Manoel José Vitorino.

Para ciência

7º - PIND nº 2/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

SUGERE AO EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCESSÃO DE VALE/AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE
BARBALHA/CE BEM COMO UM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO
PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - 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

2º - REQ nº 82/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, solicitando que seja feito um serviço de capinação e
limpeza na Rua Jordan Levi Macedo, a fim de melhor viabilizar o tráfego de
veículos pedestres, e, beneficiar os moradores da referida artéria com o
importantes serviço.

Para ciência

3º - REQ nº 83/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e serviços públicos
com cópia a secretaria de governo, solicitando o recapeamento d o asfalto
da avenida Luiz Gonzaga no Bairro Malvinas, assim também como a
restauração das canaletas de drenagem das águas servidas.

Para ciência
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Matéria Ementa Situação

4º - REQ nº 84/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e serviços
públicos com cópia a Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN,
solicitando a sinalização vertical e horizontal de todas às ruas localizada no
Distrito do Caldas. Visando assim melhorar o ir e vir das pessoas que por ali
trafegam.

Para ciência

5º - REQ nº 85/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao COMARES, pedindo uma planilha de repasse
feito pelo município de Barbalha, como também a planilha de execução
para o município de Barbalha.

Para ciência

6º - REQ nº 87/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício ao secretário municipal de meio ambiente e
recursos hídricos com cópia ao secretário Municipal de infraestrutura e
serviços públicos, solicitando que seja feita a limpeza e conserto de um
grande poça de lama que fica na estrada do Sítio Lagoa, nas proximidades
da rua Manoel José Vitorino.

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

Ordem Orador

1º RILDO TELES

2º DORIVAN

3º TÁRCIO HONORATO

4º BOSCO VIDAL
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