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PAUTA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

24ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 152/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a Superintendência de Obras Públicas - SOP,
solicitando o serviço de Roço e Capinação na CE 293, nos trechos
José Olegário da Cruz e Valmir Olegário da Cruz, tendo em vista que
o mato está acima do padrão devido a quadra invernosa, colocando
em risco a segurança dos usuários principalmente nos trechos das
artérias que dá acesso à via.

Para ciência

2º - REQ nº 153/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício para a Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, solicitando que seja efetuado serviço de limpeza
pública no Bairro Cirolândia.

Para ciência

3º - REQ nº 154/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao então Governador, Camilo Santana, e ao
Deputado Fernando Santana, registrando votos de agradecimentos
pelo atendimento da demanda da população do Sítio Correntinho
por ter iniciado a obra de reforma e asfaltamento daquela
importante estrada da comunidade. Registramos também, votos de
agradecimentos ao Governador por liberar obras que em breve
estarão gerando emprego e renda para a população.

Para ciência

4º - REQ nº 155/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a Secretaria de Saúde, com cópia ao Prefeito
Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando em regime de urgência
o repasse para os Agentes Comunitários de Saúde do Estado
vinculado ao Município.

Para ciência

5º - REQ nº 140/2022 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado oficio a Secretaria de Desenvolvimento Social,
Mulheres e Direitos Humanos, com cópia ao Prefeito Municipal,
solicitando que seja enviado esta Casa Legislativa, a topografia ou
planta baixa do loteamento Antônio Inaldo de Sá Barreto, assim
como também a relação com endereço dos beneficiários através de
doação pelo poder público deste Município. Faz-se necessário que se
forme uma comissão para averiguar se estes lotes estão realmente
em posse das pessoas que verdadeiramente necessitam.

Incluído na Ordem do
Dia

6º - REQ nº 156/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando que seja realizado com a maior brevidade possível, as
pavimentações com pedra tosca em todas as ruas, que não estejam
calçadas, do Bairro Santo André, bem como a drenagem das águas
pluviais que causam erosões nas ruas, deixando-as intransitáveis e
assim impedindo que as pessoas que ali residem possam sair com
seus veículos de suas residências, principalmente para transportar
pessoas com deficiências físicas e idosos, que tenham dificuldade
de deambular e que necessitam de sair para realizar os seus
tratamentos de saúde.

Para ciência

7º - REQ nº 157/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a Secretaria de Saúde, solicitando urgência
na manutenção do compressor da dentista, como também as
goteiras e a falta de medicamentos no PSF do Arajara.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 140/2022 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado oficio a Secretaria de Desenvolvimento Social,
Mulheres e Direitos Humanos, com cópia ao Prefeito Municipal,
solicitando que seja enviado esta Casa Legislativa, a topografia ou
planta baixa do loteamento Antônio Inaldo de Sá Barreto, assim
como também a relação com endereço dos beneficiários através de
doação pelo poder público deste Município. Faz-se necessário que se
forme uma comissão para averiguar se estes lotes estão realmente
em posse das pessoas que verdadeiramente necessitam.

Incluído na Ordem do
Dia
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Matéria Ementa Situação

2º - REQ nº 152/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a Superintendência de Obras Públicas - SOP,
solicitando o serviço de Roço e Capinação na CE 293, nos trechos
José Olegário da Cruz e Valmir Olegário da Cruz, tendo em vista que
o mato está acima do padrão devido a quadra invernosa, colocando
em risco a segurança dos usuários principalmente nos trechos das
artérias que dá acesso à via.

Para ciência

3º - REQ nº 153/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício para a Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, solicitando que seja efetuado serviço de limpeza
pública no Bairro Cirolândia.

Para ciência

4º - REQ nº 154/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao então Governador, Camilo Santana, e ao
Deputado Fernando Santana, registrando votos de agradecimentos
pelo atendimento da demanda da população do Sítio Correntinho
por ter iniciado a obra de reforma e asfaltamento daquela
importante estrada da comunidade. Registramos também, votos de
agradecimentos ao Governador por liberar obras que em breve
estarão gerando emprego e renda para a população.

Para ciência

5º - REQ nº 155/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a Secretaria de Saúde, com cópia ao Prefeito
Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando em regime de urgência
o repasse para os Agentes Comunitários de Saúde do Estado
vinculado ao Município.

Para ciência

6º - REQ nº 156/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando que seja realizado com a maior brevidade possível, as
pavimentações com pedra tosca em todas as ruas, que não estejam
calçadas, do Bairro Santo André, bem como a drenagem das águas
pluviais que causam erosões nas ruas, deixando-as intransitáveis e
assim impedindo que as pessoas que ali residem possam sair com
seus veículos de suas residências, principalmente para transportar
pessoas com deficiências físicas e idosos, que tenham dificuldade
de deambular e que necessitam de sair para realizar os seus
tratamentos de saúde.

Para ciência

7º - REQ nº 157/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a Secretaria de Saúde, solicitando urgência
na manutenção do compressor da dentista, como também as
goteiras e a falta de medicamentos no PSF do Arajara.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º TÁRCIO HONORATO

2º EPITÁCIO

3º FARRIM DO CARTÓRIO

4º PROFESSOR ILÂNIO

5º DORIVAN
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