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PAUTA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

30ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 188/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando melhorias na
estrada que liga o Sítio Chapada, Onça e Barro Branco, visando
melhorias no ir e vir das pessoas que ali residem e trafegam.

Para ciência

2º - REQ nº 189/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando reforma das
quadras do Sítio Santana e das casas populares. Solicito também, o
asfalto das casas populares.

Para ciência

3º - REQ nº 190/2022 
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício a Empresa de Telefonia Móvel da Claro,
solicitando que seja consertado a sinalização noturna ( luz ou luzes
vermelhas ) da antena da referida empresa, que fica localizado na
rua Zuca Sampaio n° 1239 Bairro Vila Santo Antônio.

Para ciência

4º - REQ nº 191/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, com cópia ao
Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando informações
sobre o andamento da reforma do Colégio Edson Olégario,
informando a data prevista para o início das obras, bem como a
cópia do extrato da publicação da licitação, caso já tenha sido
realizada.

Para ciência

5º - REQ nº 192/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia a Secretaria
de Educação e a Secretaria de Administração, solicitando em regime
de urgência o repasse do FGTS, pois com a mudança de regime é
obrigatório o repasse do mesmo, como também a implantação dos
8% para os aposentados.

Para ciência

6º - REQ nº 193/2022 
Autores: ODAIR DE MATOS, ANDRÉ
FEITOSA, ANTÔNIO FERREIRA,
DORIVAN, VÉI DÊ

que seja enviado ofício a Governadora do Estado do Ceará Izolda
Cela, com cópia ao Deputado Federal José Guimarães e ao
Deputado Estadual Fernando Santana, solicitando recursos para
construção do muro de arrimo do Conjunto Nassau.

Para ciência

7º - REQ nº 194/2022 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado ofício a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, solicitando que seja realizado o serviço de capinação e
desobstrução de canaletas e limpeza na rua Ulisses Alvino e
adjacências no bairro Cirolândia, haja vista que o local foi dos que
mais sofreram devido ao incidente ocorrido por conta das chuvas,
com muita lama acumulada. É válido salientar que foi realizada
limpeza logo após o incidente, mas há necessidade dos serviços
solicitados, pois no leito desta rua ainda é possível detectar restos de
móveis, lixos e muita lama.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 188/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando melhorias na
estrada que liga o Sítio Chapada, Onça e Barro Branco, visando
melhorias no ir e vir das pessoas que ali residem e trafegam.

Para ciência

2º - REQ nº 189/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando reforma das
quadras do Sítio Santana e das casas populares. Solicito também, o
asfalto das casas populares.

Para ciência

3º - REQ nº 190/2022 
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício a Empresa de Telefonia Móvel da Claro,
solicitando que seja consertado a sinalização noturna ( luz ou luzes
vermelhas ) da antena da referida empresa, que fica localizado na
rua Zuca Sampaio n° 1239 Bairro Vila Santo Antônio.

Para ciência
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Matéria Ementa Situação

4º - REQ nº 191/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, com cópia ao
Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando informações
sobre o andamento da reforma do Colégio Edson Olégario,
informando a data prevista para o início das obras, bem como a
cópia do extrato da publicação da licitação, caso já tenha sido
realizada.

Para ciência

5º - REQ nº 192/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia a Secretaria
de Educação e a Secretaria de Administração, solicitando em regime
de urgência o repasse do FGTS, pois com a mudança de regime é
obrigatório o repasse do mesmo, como também a implantação dos
8% para os aposentados.

Para ciência

6º - REQ nº 193/2022 
Autores: ODAIR DE MATOS, ANDRÉ
FEITOSA, ANTÔNIO FERREIRA,
DORIVAN, VÉI DÊ

que seja enviado ofício a Governadora do Estado do Ceará Izolda
Cela, com cópia ao Deputado Federal José Guimarães e ao
Deputado Estadual Fernando Santana, solicitando recursos para
construção do muro de arrimo do Conjunto Nassau.

Para ciência

7º - REQ nº 194/2022 
Autor: ANTÔNIO FERREIRA

que seja enviado ofício a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, solicitando que seja realizado o serviço de capinação e
desobstrução de canaletas e limpeza na rua Ulisses Alvino e
adjacências no bairro Cirolândia, haja vista que o local foi dos que
mais sofreram devido ao incidente ocorrido por conta das chuvas,
com muita lama acumulada. É válido salientar que foi realizada
limpeza logo após o incidente, mas há necessidade dos serviços
solicitados, pois no leito desta rua ainda é possível detectar restos de
móveis, lixos e muita lama.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º BOSCO VIDAL

2º RILDO TELES

3º LUANA DE ROSÁRIO
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