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PAUTA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

23ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 147/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício ao Prefeito Guilherme Saraiva, registrando
votos de agradecimentos pela reforma da Escola Sebastião Santiago
da Paz no Distrito Estrela, tendo em vista que a mesma estava
totalmente destruída e recebeu uma reforma estrutural completa
desde o piso até o teto.

Para ciência

2º - REQ nº 148/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício para a Secretaria de Saúde, solicitando mais
atenção e condições de trabalho para os agentes de edemias, onde
nem todos os dias, está tendo combustível.

Para ciência

3º - REQ nº 149/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde, com cópia a
Secretária de Administração e ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando que efetuem com a maior brevidade possível, o
pagamento das diárias em atraso dos motoristas que fazem o
transporte de pacientes que realizam tratamento em Fortaleza,
como também que disponibilizem veículo apropriado para
transportar pacientes com comorbidades especificadas em
relatórios médicos, que por tais motivos necessitam desse tipo de
transporte e, dessa forma, amenizando o sofrimento dessas nossas
conterrâneas, por fim, solicito também agilidade a compra de
medicamentos da atenção básica e secundária, bem como fraldas
geriátricas, pois após visita à Farmácia Central do Município,
constatamos a falta desses itens.

Para ciência

4º - REQ nº 150/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, solicitando a
criação de uma equipe para fiscalização dos alimentos que
ultrapassarem o prazo de validade nas escolas, especialmente o
leite, de forma que esta vigilância seja constante.

Para ciência

5º - REQ nº 151/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando esclarecimentos a respeito da falta de calçamento de
pedra tosca e de tapa buracos em nosso Município.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 147/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício ao Prefeito Guilherme Saraiva, registrando
votos de agradecimentos pela reforma da Escola Sebastião Santiago
da Paz no Distrito Estrela, tendo em vista que a mesma estava
totalmente destruída e recebeu uma reforma estrutural completa
desde o piso até o teto.

Para ciência

2º - REQ nº 148/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício para a Secretaria de Saúde, solicitando mais
atenção e condições de trabalho para os agentes de edemias, onde
nem todos os dias, está tendo combustível.

Para ciência

3º - REQ nº 149/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde, com cópia a
Secretária de Administração e ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando que efetuem com a maior brevidade possível, o
pagamento das diárias em atraso dos motoristas que fazem o
transporte de pacientes que realizam tratamento em Fortaleza,
como também que disponibilizem veículo apropriado para
transportar pacientes com comorbidades especificadas em
relatórios médicos, que por tais motivos necessitam desse tipo de
transporte e, dessa forma, amenizando o sofrimento dessas nossas
conterrâneas, por fim, solicito também agilidade a compra de
medicamentos da atenção básica e secundária, bem como fraldas
geriátricas, pois após visita à Farmácia Central do Município,
constatamos a falta desses itens.

Para ciência
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Matéria Ementa Situação

4º - REQ nº 150/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, solicitando a
criação de uma equipe para fiscalização dos alimentos que
ultrapassarem o prazo de validade nas escolas, especialmente o
leite, de forma que esta vigilância seja constante.

Para ciência

5º - REQ nº 151/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando esclarecimentos a respeito da falta de calçamento de
pedra tosca e de tapa buracos em nosso Município.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º PROFESSOR ILÂNIO

2º BOSCO VIDAL

3º DORIVAN

4º FARRIM DO CARTÓRIO

5º TÁRCIO HONORATO
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