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PAUTA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

29ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura
1. Expediente

- Sessão Ordinária

Despachos do Expediente
Matérias do Expediente
Matéria

Ementa

Situação

1º - PLO nº 22/2022

CRIA A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -

Para ciência

Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

PMPEDEC, REESTRUTURA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC DE BARBALHA/CE, ALTERA
A LEI MUNICIPAL N° 1.932/2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2º - REQ nº 177/2022

que seja enviado ofício ao Secretário de Trabalho, Desenvolvimento

Autor: EFIGÊNIA GARCIA

Social, Mulheres e Direitos Humanos, com cópia a Secretaria
Executiva dos Conselhos, solicitando que seja realizada campanhas

Para ciência

para a realização, sobretudo por parte do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, de campanhas destinadas a
sensibilizar a população local, acerca da possibilidade de destinação
de parte do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e
Jurídicas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
3º - REQ nº 178/2022
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado, ofício a Superintendência de Obras Públicas - SOP,
solicitando o roça das margens das CE's, 293, trecho Barbalha -

Para ciência

Arajara, e CE 386 nos trechos Crato - Arajara e Arajara Caldas.
4º - REQ nº 179/2022
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando que seja realizado reparo das canaletas na rua
T11 no bairro Vila Santo Antônio, como também, a realização de
serviço de capinação na referida rua e nas demais do mesmo bairro.

Para ciência

5º - REQ nº 180/2022
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que sejam
feitos reparos no muro que está em situação precária na Rua Dr.
José Maurício Coelho Silton, assim como também nesse mesmo
logradouro sejam feitas a reconstrução de canaletas e reforma da
caixa de água que abastece parte da comunidade. Todas essas
ações são necessárias em caráter de urgência.

Para ciência

6º - REQ nº 181/2022
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando o serviço de roço do Sítio Brejinho ao Sítio
Santana. Solicito também, que seja realizado um paliativo na estrada
do Sítio Santana até a comunidade do Barro Branco, enquanto não é
feito o asfalto.

Para ciência

7º - REQ nº 182/2022
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário do Meio Ambiente, com cópia
ao Secretário de Infraestrutura e Obras e ao Prefeito Municipal Dr.
Guilherme Saraiva, solicitando uma força tarefa através do mutirão
de limpeza, o serviço de capinação, roço e conserto das ruas da
comunidade do bairro Mata dos Limas. Solicito também, que seja
feito com urgência, pois no dia 22 de Maio será iniciada a festa do
padroeiro Divino Espírito Santo da comunidade, na qual é
merecedora de estar organizada para receber os devotos e todos os
visitantes que vão prestigiar a festa do seu padroeiro.

Para ciência

8º - REQ nº 183/2022
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando mais uma vez a volta do projeto amigo do homem.

Para ciência

9º - REQ nº 184/2022
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, com cópia a
Secretaria de Administração, solicitando no prazo de até 15 dias, a
relação dos veículos que estão fazendo o transporte escolar, suas
respectivas rotas e o valores que já foram pagos para a Empresa
responsável.

Para ciência

10º - REQ nº 185/2022
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação , com cópia ao
Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva para que tome

Para ciência

providências em relação as manutenções gerais dos transportes
escolares.
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11º - REQ nº 186/2022
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício para Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a
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Para ciência

capinação e reconstrução das canaletas da rua Santa Terezinha e
Avenida Luiz Gonzaga, como também uma reforma na praça do
bairro Malvinas.
12º - REQ nº 187/2022

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal do Trabalho,

Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, com cópia a
Secretaria de Administração e ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando agilidade no pagamento que se encontra em atraso dos

Para ciência

Bolsistas do Programa Bolsa Jovem.

2. Ordem

do Dia - Sessão Ordinária

Orador Orientação de Voto
Proposições da Ordem do Dia
Matéria

Ementa

Situação

1º - REQ nº 177/2022
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Secretário de Trabalho, Desenvolvimento
Social, Mulheres e Direitos Humanos, com cópia a Secretaria

Para ciência

Executiva dos Conselhos, solicitando que seja realizada campanhas
para a realização, sobretudo por parte do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, de campanhas destinadas a
sensibilizar a população local, acerca da possibilidade de destinação
de parte do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e
Jurídicas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
2º - REQ nº 178/2022
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado, ofício a Superintendência de Obras Públicas - SOP,
solicitando o roça das margens das CE's, 293, trecho Barbalha -

Para ciência

Arajara, e CE 386 nos trechos Crato - Arajara e Arajara Caldas.
3º - REQ nº 179/2022

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços

Autor: VÉI DÊ

Públicos, solicitando que seja realizado reparo das canaletas na rua
T11 no bairro Vila Santo Antônio, como também, a realização de

Para ciência

serviço de capinação na referida rua e nas demais do mesmo bairro.
4º - REQ nº 180/2022

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços

Autor: MARCELO JUNIOR

Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que sejam
feitos reparos no muro que está em situação precária na Rua Dr.

Para ciência

José Maurício Coelho Silton, assim como também nesse mesmo
logradouro sejam feitas a reconstrução de canaletas e reforma da
caixa de água que abastece parte da comunidade. Todas essas
ações são necessárias em caráter de urgência.
5º - REQ nº 181/2022
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando o serviço de roço do Sítio Brejinho ao Sítio
Santana. Solicito também, que seja realizado um paliativo na estrada

Para ciência

do Sítio Santana até a comunidade do Barro Branco, enquanto não é
feito o asfalto.
6º - REQ nº 182/2022
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário do Meio Ambiente, com cópia
ao Secretário de Infraestrutura e Obras e ao Prefeito Municipal Dr.

Para ciência

Guilherme Saraiva, solicitando uma força tarefa através do mutirão
de limpeza, o serviço de capinação, roço e conserto das ruas da
comunidade do bairro Mata dos Limas. Solicito também, que seja
feito com urgência, pois no dia 22 de Maio será iniciada a festa do
padroeiro Divino Espírito Santo da comunidade, na qual é
merecedora de estar organizada para receber os devotos e todos os
visitantes que vão prestigiar a festa do seu padroeiro.
7º - REQ nº 183/2022
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando mais uma vez a volta do projeto amigo do homem.

Para ciência

8º - REQ nº 184/2022
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, com cópia a
Secretaria de Administração, solicitando no prazo de até 15 dias, a
relação dos veículos que estão fazendo o transporte escolar, suas
respectivas rotas e o valores que já foram pagos para a Empresa
responsável.

Para ciência

9º - REQ nº 185/2022
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação , com cópia ao
Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva para que tome
providências em relação as manutenções gerais dos transportes
escolares.

Para ciência
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2/3

27/04/2022 12:55

SIGL - Sistema Integrado de Gestão Legislativa

Matéria

Ementa

10º - REQ nº 186/2022
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício para Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a
capinação e reconstrução das canaletas da rua Santa Terezinha e
Avenida Luiz Gonzaga, como também uma reforma na praça do
bairro Malvinas.

Para ciência

11º - REQ nº 187/2022
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, com cópia a
Secretaria de Administração e ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando agilidade no pagamento que se encontra em atraso dos
Bolsistas do Programa Bolsa Jovem.

Para ciência

12º - REC nº 6/2022
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

Votação do Regime de Urgência do Projeto de Lei N° 22/2022.
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Orador da Tribuna Popular
3. Palavra

Facultada - Sessão Ordinária

Oradores da Palavra Facultada
Ordem

Orador

1º

DORIVAN

2º

EPITÁCIO

3º

TÁRCIO HONORATO

4º

RILDO TELES

5º

PROFESSOR ILÂNIO

>
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