
PAUTA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

11ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PLO nº 4/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito Municipal

Dispõe sobre a autorização da demolição do quiosque de Ilha Digital da
Praça do Rosário, da forma que indica, e dá outras providências.

Para ciência

2º - PLO nº 5/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito Municipal

Dispõe sobre a autorização da reforma do prédio público que indica da
forma que indica e dá outras providências.

Para ciência

3º - PLO nº 6/2022 
Autores: Odair José de Matos - Presidente,
André Feitosa - Vice-Presidente, Antônio
Hamilton Ferreira Lira - Primeiro-Secretário,
Luana dos Santos Gouvêa - Segundo-
Secretário

Altera a Lei Municipal No. 1.955/2011 – Plano de Cargos, Carreiras e Salários
dos Servidores do Poder Legislativo para conceder recomposição
inflacionária aos vencimentos dos Servidores, adequação da gratificação
relacionada ao anuênio e adequação de salários de cargos comissionados
e dá outras providencias.

Para ciência

4º - 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, Escola Severino
Ribeiro Parente do Sítio Saco II. É urgente o reparo principalmente nos
telhados dessas Escolas, tendo em vista que o início das aulas no formato
presencial já está ocorrendo gradativamente.

Incluído na Ordem do Dia

5º - REQ nº 86/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de educação, solicitando
uma reforma urgente na Escola de Ensino Fundamental Ana Ramalho da
Silva no Sítio Cabeceiras.

Para ciência

6º - REQ nº 88/2022 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado oficio a secretaria de infraestrutura e serviços públicos,
solicitando que sejam recuperadas as canaletas de esgoto nos
cruzamentos das ruas Alfredo Correia com L5 e Alfredo Correia com L6,
tendo em vista que as mesmas encontram-se bastante danificadas,
causando transtornos no leito das ruas supracitadas.

Para ciência

7º - REQ nº 89/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a secretária de administração com cópia ao
prefeito municipal, pedindo que seja implantado também a insalubridade
para todos os profissionais que fazem jus ao citado direito, contratado
através de processo seletivo.

Para ciência

8º - REQ nº 90/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal com cópia a secretaria de
Saúde, secretaria de Infraestrutura e Serviços públicos e secretaria de meio
ambiente, solicitando que seja dado mais apoio no bairro Royal Ville, tendo
em vista que segundo moradores o referido bairro está entregue as traças.
Ruas faltando calçamentos, iluminação pública, com muito lixo
acumulado, o mato tomando de conta das ruas, cachorro sem dono aqui
mordendo o povo que passa, sendo de fundamental importância uma
ação da secretaria de saúde para coleta desses cães.

Para ciência

9º - REQ nº 91/2022 
Autores: FARRIM DO CARTÓRIO, BOSCO
VIDAL, RILDO TELES, TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a Secretária de Saúde com cópia ao Prefeito
Municipal, solicitando com a maior brevidade, a resolução das marcações
de exames e de cirurgias que se encontram em atraso, e que também,
tracem uma forma de resolver a problemática de algumas percas de
solicitações de exames que foram entregues em PSFs do nosso município,
sem que haja maiores danos a saúde destas pessoas com o atraso nesses
atendimento, e também mais despesas com novas consultas particulares
com a finalidade de novamente receber as mesmas solicitações de
exames

Para ciência

10º - REQ nº 92/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado a secretaria de meio ambiente e recurso hídricos,
solicitando, em caráter de urgência, a limpeza no Alto da Alegria,
especialmente na rua da Ajuda e na rua P 7. Pois o lixo e mato está
tomando de conta da rua.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

NÃO AUTENTICADO A
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Matéria Ementa Situação

1º - 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, Escola Severino
Ribeiro Parente do Sítio Saco II. É urgente o reparo principalmente nos
telhados dessas Escolas, tendo em vista que o início das aulas no formato
presencial já está ocorrendo gradativamente.

Incluído na Ordem do Dia

2º - REQ nº 86/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de educação, solicitando
uma reforma urgente na Escola de Ensino Fundamental Ana Ramalho da
Silva no Sítio Cabeceiras.

Para ciência

3º - REQ nº 88/2022 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado oficio a secretaria de infraestrutura e serviços públicos,
solicitando que sejam recuperadas as canaletas de esgoto nos
cruzamentos das ruas Alfredo Correia com L5 e Alfredo Correia com L6,
tendo em vista que as mesmas encontram-se bastante danificadas,
causando transtornos no leito das ruas supracitadas.

Para ciência

4º - REQ nº 89/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a secretária de administração com cópia ao
prefeito municipal, pedindo que seja implantado também a insalubridade
para todos os profissionais que fazem jus ao citado direito, contratado
através de processo seletivo.

Para ciência

5º - REQ nº 90/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal com cópia a secretaria de
Saúde, secretaria de Infraestrutura e Serviços públicos e secretaria de meio
ambiente, solicitando que seja dado mais apoio no bairro Royal Ville, tendo
em vista que segundo moradores o referido bairro está entregue as traças.
Ruas faltando calçamentos, iluminação pública, com muito lixo
acumulado, o mato tomando de conta das ruas, cachorro sem dono aqui
mordendo o povo que passa, sendo de fundamental importância uma
ação da secretaria de saúde para coleta desses cães.

Para ciência

6º - REQ nº 91/2022 
Autores: FARRIM DO CARTÓRIO, BOSCO
VIDAL, RILDO TELES, TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a Secretária de Saúde com cópia ao Prefeito
Municipal, solicitando com a maior brevidade, a resolução das marcações
de exames e de cirurgias que se encontram em atraso, e que também,
tracem uma forma de resolver a problemática de algumas percas de
solicitações de exames que foram entregues em PSFs do nosso município,
sem que haja maiores danos a saúde destas pessoas com o atraso nesses
atendimento, e também mais despesas com novas consultas particulares
com a finalidade de novamente receber as mesmas solicitações de
exames

Para ciência

7º - REQ nº 92/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado a secretaria de meio ambiente e recurso hídricos,
solicitando, em caráter de urgência, a limpeza no Alto da Alegria,
especialmente na rua da Ajuda e na rua P 7. Pois o lixo e mato está
tomando de conta da rua.

Para ciência

8º - ELOM nº 1/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito Municipal

Altera o parágrafo único do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal Aguardando Inclusão na
Pauta

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º RILDO TELES

2º DORIVAN

3º TÁRCIO HONORATO

NÃO AUTENTICADO A
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