
PAUTA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

13ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PRE nº 5/2022 
Autor: RILDO TELES

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

Para ciência

2º - PRE nº 6/2022 
Autor: RILDO TELES

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

Para ciência

3º - REQ nº 100/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Esporte com cópia ao
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos e ao Prefeito Municipal,
solicitando a reforma das quadras de esporte do Bairro Casas Populares e
do Sítio Santana, a fim de melhor viabilizar o desenvolvimento da prática
esportiva nas referidas localidades.

Para ciência

4º - REQ nº 101/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que seja realizada
a caracterização de toda frota (adesivagem de motos, veículos de médio e
grande porte, máquinas agrícolas e pesadas etc) do nosso município.

Para ciência

5º - REQ nº 102/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a secretaria do meio ambiente e recursos hídricos,
solicitando a limpeza do lixo que está na CE barbalha ao Distrito do Caldas.
Já é a terceira vez que os caminhões deixam lixo na beira da estrada.

Para ciência

6º - REQ nº 103/2022 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos,
solicitando a recuperação dos campos de futebol do Sítio Tabocas e Sítio
Saco I, pois tais equipamento estão necessitando de recuperação para
continuarem a ser usados pela população dos referidos locais.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

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 leitura em plenário

2º - REQ nº 100/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Esporte com cópia ao
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos e ao Prefeito Municipal,
solicitando a reforma das quadras de esporte do Bairro Casas Populares e
do Sítio Santana, a fim de melhor viabilizar o desenvolvimento da prática
esportiva nas referidas localidades.

Para ciência

3º - REQ nº 101/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que seja realizada
a caracterização de toda frota (adesivagem de motos, veículos de médio e
grande porte, máquinas agrícolas e pesadas etc) do nosso município.

Para ciência

4º - REQ nº 102/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a secretaria do meio ambiente e recursos hídricos,
solicitando a limpeza do lixo que está na CE barbalha ao Distrito do Caldas.
Já é a terceira vez que os caminhões deixam lixo na beira da estrada.

Para ciência

5º - REQ nº 103/2022 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos,
solicitando a recuperação dos campos de futebol do Sítio Tabocas e Sítio
Saco I, pois tais equipamento estão necessitando de recuperação para
continuarem a ser usados pela população dos referidos locais.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º BOSCO VIDAL

2º TÁRCIO HONORATO
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