
PAUTA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

15ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 105/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado um ofício a Autarquia Municipal de Meio Ambiente -
Amasbar, com cópia ao secretário municipal de meio ambiente e recursos
hídricos, solicitando uma avaliação técnica sobre a possível remoção de
árvores de grande porte, e, posteriormente a realização da substituição por
arvores de pequeno porte, árvores essas localizadas na rua Daniel Cordeiro
das Neves, no Distrito do Caldas.

Incluído na Ordem do Dia

2º - REQ nº 106/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício aos Diretores Municipal e Regional da CAGECE -
Companhia de Água e Esgoto do Ceará, com cópia ao Prefeito Municipal,
solicitando em caráter de urgência, o abastecimento de água no
loteamento Antônio Inaldo de Sá Barreto, conforme acordo firmado entre
a CAGECE e o ex prefeito Argemiro Sampaio, e que infelizmente não se
concretizou, sendo que atualmente já se encontram famílias residindo
naquele loteamento, sem receberem as devidas atenções por parte dos
órgãos competentes e responsáveis por prestar tais serviços.

Para ciência

3º - REQ nº 107/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e serviços públicos,
solicitando que seja colocado o mais rápido possível a Piçarra na estrada
do sítio Santana já que esses dias foi feito um paliativo pelos os moradores
da comunidade

Para ciência

4º - REQ nº 108/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja realizada Audiência Pública com a sociedade civil organizada e
autoridades do Governo Federal e a comunidade acadêmica da UFCA para
debatemos os rumos da educação superior federal na área de saúde na
região do Cariri e a avaliação da necessidade de implantação de um
hospital escola para a Universidade Federal do Cariri na cidade de
Barbalha.

Para ciência

5º - REQ nº 109/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao prefeito municipal com cópia a secretaria de
educação e a secretaria de administração, cobrando simplesmente o que é
de direito e o que foi prometido que é o aumento de 33,24% aos
professores.

Para ciência

6º - REQ nº 110/2022 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício à Empresa LLS Construções e Serviços, responsável
pelo Abastecimento de água na zona rural de Barbalha, solicitando reparos
no sistema de abastecimento de água do Sítio Melo, pois muitos canos
estão quebrados o que tem ocasionado transtornos no abastecimento das
residências daquele Sítio.

Para ciência

7º - REQ nº 111/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício a Procuradoria Geral do Município em cópia ao
chefe do Poder Executivo. CONSIDERANDO que o combate eficiente a
violência contra a mulher vem marcando o esforço pela construção de
uma sociedade mais justa, com plena igualdade de direitos, luta que
marca anualmente a passagem pelo dia Internacional da Mulher que se
comemora em 08 de março. CONSIDERANDO que grandes avanços já
foram conquistados pela sociedade brasileira, tanto pela evolução da lei
como pela criação de mecanismos específicos como é o caso da Lei Maria
da Penha.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 105/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado um ofício a Autarquia Municipal de Meio Ambiente -
Amasbar, com cópia ao secretário municipal de meio ambiente e recursos
hídricos, solicitando uma avaliação técnica sobre a possível remoção de
árvores de grande porte, e, posteriormente a realização da substituição por
arvores de pequeno porte, árvores essas localizadas na rua Daniel Cordeiro
das Neves, no Distrito do Caldas.

Incluído na Ordem do Dia
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Matéria Ementa Situação

2º - REQ nº 106/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício aos Diretores Municipal e Regional da CAGECE -
Companhia de Água e Esgoto do Ceará, com cópia ao Prefeito Municipal,
solicitando em caráter de urgência, o abastecimento de água no
loteamento Antônio Inaldo de Sá Barreto, conforme acordo firmado entre
a CAGECE e o ex prefeito Argemiro Sampaio, e que infelizmente não se
concretizou, sendo que atualmente já se encontram famílias residindo
naquele loteamento, sem receberem as devidas atenções por parte dos
órgãos competentes e responsáveis por prestar tais serviços.

Para ciência

3º - REQ nº 107/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a secretaria de infraestrutura e serviços públicos,
solicitando que seja colocado o mais rápido possível a Piçarra na estrada
do sítio Santana já que esses dias foi feito um paliativo pelos os moradores
da comunidade

Para ciência

4º - REQ nº 108/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja realizada Audiência Pública com a sociedade civil organizada e
autoridades do Governo Federal e a comunidade acadêmica da UFCA para
debatemos os rumos da educação superior federal na área de saúde na
região do Cariri e a avaliação da necessidade de implantação de um
hospital escola para a Universidade Federal do Cariri na cidade de
Barbalha.

Para ciência

5º - REQ nº 109/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao prefeito municipal com cópia a secretaria de
educação e a secretaria de administração, cobrando simplesmente o que é
de direito e o que foi prometido que é o aumento de 33,24% aos
professores.

Para ciência

6º - REQ nº 110/2022 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício à Empresa LLS Construções e Serviços, responsável
pelo Abastecimento de água na zona rural de Barbalha, solicitando reparos
no sistema de abastecimento de água do Sítio Melo, pois muitos canos
estão quebrados o que tem ocasionado transtornos no abastecimento das
residências daquele Sítio.

Para ciência

7º - REQ nº 111/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício a Procuradoria Geral do Município em cópia ao
chefe do Poder Executivo. CONSIDERANDO que o combate eficiente a
violência contra a mulher vem marcando o esforço pela construção de
uma sociedade mais justa, com plena igualdade de direitos, luta que
marca anualmente a passagem pelo dia Internacional da Mulher que se
comemora em 08 de março. CONSIDERANDO que grandes avanços já
foram conquistados pela sociedade brasileira, tanto pela evolução da lei
como pela criação de mecanismos específicos como é o caso da Lei Maria
da Penha.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º BOSCO VIDAL

2º TÁRCIO HONORATO

3º RILDO TELES
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