
PAUTA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

12ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

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

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Para ciência

2º - REQ nº 93/2022 
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e serviços públicos,
solicitando que seja feita uma reforma e reparos nos banheiros masculino
e feminino do terminal rodoviário de Barbalha, tendo em vista que os
mesmos se encontram trazendo muito desconforto aos usuários.

Para ciência

3º - REQ nº 94/2022 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Obras, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando recuperação das estradas vicinais dos
Sítios Onça, Formiga, Bonfim e Barro Branco. Reitero que tais estradas
estão quase intransitáveis, necessitando de recuperação.

Para ciência

4º - REQ nº 95/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofícios a Secretaria de Infraestrutura e Obras, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando a recuperação da estrada que liga os
Sítios São Joaquim, Santa Rita, Coco, Flores, Silvério e Roncador. Tal serviço
faz-se necessário pois a via está intransitável.devendo o serviço ser feito
com urgência.

Para ciência

5º - REQ nº 96/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao Secretário municipal de trabalho e
Desenvolvimento social Mulheres e Direitos Humanos, Sandoval Barreto
com cópia ao prefeito municipal, Dr Guilherme Saraiva, solicitando a
instalação de um Centro de Referência a assistência Social (Cras) no Sítio
Betânia, visando a descentralização do equipamento, possibilitando assim
uma melhor Assistência aos programas sociais às famílias que ali residem.

Para ciência

6º - REQ nº 97/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com
copia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja feita recuperação na
estrada que liga o Barro Branco ao Sítio Santana I, pois devido as últimas
chuvas a via se encontra em péssimo estado necessitando de uma
intervenção com urgência.

Protocolado

7º - REQ nº 98/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a secretaria do meio ambiente com cópia a
secretaria de saúde, pedindo em caráter de urgência a contratação de
uma empresa especializada em dedetização, a fim de combater focos de
mosquitos e muriçocas.

Para ciência

8º - REQ nº 99/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao secretário de Obras e Urbanismo com Cópia ao
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que seja
realizada a capinação bem como a instalação de redutores de velocidade
na Avenida Luciano Torres de Melo e Rua Dr. Teófilo Cavalcante, parque
dos Araçás.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - 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 leitura em plenário

2º - REQ nº 93/2022 
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e serviços públicos,
solicitando que seja feita uma reforma e reparos nos banheiros masculino
e feminino do terminal rodoviário de Barbalha, tendo em vista que os
mesmos se encontram trazendo muito desconforto aos usuários.

Para ciência

3º - REQ nº 94/2022 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Obras, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando recuperação das estradas vicinais dos
Sítios Onça, Formiga, Bonfim e Barro Branco. Reitero que tais estradas
estão quase intransitáveis, necessitando de recuperação.

Para ciência
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Matéria Ementa Situação

4º - REQ nº 95/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofícios a Secretaria de Infraestrutura e Obras, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando a recuperação da estrada que liga os
Sítios São Joaquim, Santa Rita, Coco, Flores, Silvério e Roncador. Tal serviço
faz-se necessário pois a via está intransitável.devendo o serviço ser feito
com urgência.

Para ciência

5º - REQ nº 96/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao Secretário municipal de trabalho e
Desenvolvimento social Mulheres e Direitos Humanos, Sandoval Barreto
com cópia ao prefeito municipal, Dr Guilherme Saraiva, solicitando a
instalação de um Centro de Referência a assistência Social (Cras) no Sítio
Betânia, visando a descentralização do equipamento, possibilitando assim
uma melhor Assistência aos programas sociais às famílias que ali residem.

Para ciência

6º - REQ nº 97/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, com
copia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja feita recuperação na
estrada que liga o Barro Branco ao Sítio Santana I, pois devido as últimas
chuvas a via se encontra em péssimo estado necessitando de uma
intervenção com urgência.

Protocolado

7º - REQ nº 98/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a secretaria do meio ambiente com cópia a
secretaria de saúde, pedindo em caráter de urgência a contratação de
uma empresa especializada em dedetização, a fim de combater focos de
mosquitos e muriçocas.

Para ciência

8º - REQ nº 99/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao secretário de Obras e Urbanismo com Cópia ao
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que seja
realizada a capinação bem como a instalação de redutores de velocidade
na Avenida Luciano Torres de Melo e Rua Dr. Teófilo Cavalcante, parque
dos Araçás.

Para ciência

9º - REC nº 4/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito Municipal

Tramitação em Regime de Urgência do Projeto de Lei Complementar n°
01/2022 - DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Protocolado

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º RILDO TELES
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