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PAUTA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

33ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PLO nº 28/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 2.339/2018 DA
FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Para ciência

2º - PLO nº 29/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL AOS
CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE DA
FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Para ciência

3º - REQ nº 216/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
com cópia a Procuradoria Geral do Município, solicitando outorga
para regularizar a situação do abastecimento de água no Sítio São
Joaquim, sendo necessário para que a Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos - COGERH, garanta tal abastecimento.

Para ciência

4º - REQ nº 218/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, com cópia ao
Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando transporte
escolar para os alunos que residem no Assentamento São Judas
Tadeu, no distrito do Caldas, com destino para a Escola Bom Jesus.

Para ciência

5º - REQ nº 219/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
com cópia ao Secretário de Trabalho Desenvolvimento Social,
Mulheres e Direitos Humanos, solicitando informações sobre qual
trabalho tem sido realizado para os moradores de rua, visto que
vários cidadãos têm relatado um aparente aumento na quantidade
de pessoas vivendo nessa situação precária pela cidade.

Para ciência

6º - REQ nº 220/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício a Empresa Enel, solicitando a presença do
representante da mesma, para esclarecer à população os motivos
pelos quais estão ocorrendo falhas frequentes no fornecimento de
energias em alguns bairros do município da Barbalha, como por
exemplo as Malvinas, bem como o descaso com o atendimento
presencial na cidade, que deixa a desejar, não ofertando um espaço
adequado para os munícipes aguardarem o atendimento.

Para ciência

7º - REQ nº 221/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Obras,
solicitando que revejam uma manutenção e construção de mais
túmulos sociais no cemitério público do município, haja vista que
com o aumento na quantidade de óbitos na pandemia, hoje não
tem nenhum túmulo disponível para o atendimento da demanda
existente na Barbalha.

Para ciência

8º - REQ nº 222/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Saúde, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando que seja feito o quanto antes, a
reforma do ponto de apoio do Sítio Formiga, para que possa
proporcionar uma maior assistência aos moradores daquela
comunidade, na qual fica distante da UBS que cobre a sua área e na
localidade existe vários idosos.

Para ciência

9º - REQ nº 223/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao Comando Militar de Policiamento,
solicitando a inclusão em suas rotas do sítio Betânia como forma de
coibir possíveis assaltos nas imediações.

Para ciência

10º - REQ nº 224/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura,
solicitando resposta em relação aos serviços de terraplanagem nas
estradas que dão acesso ao sítio Betânia.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação
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Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 216/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
com cópia a Procuradoria Geral do Município, solicitando outorga
para regularizar a situação do abastecimento de água no Sítio São
Joaquim, sendo necessário para que a Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos - COGERH, garanta tal abastecimento.

Para ciência

2º - REQ nº 218/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, com cópia ao
Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva, solicitando transporte
escolar para os alunos que residem no Assentamento São Judas
Tadeu, no distrito do Caldas, com destino para a Escola Bom Jesus.

Para ciência

3º - REQ nº 219/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
com cópia ao Secretário de Trabalho Desenvolvimento Social,
Mulheres e Direitos Humanos, solicitando informações sobre qual
trabalho tem sido realizado para os moradores de rua, visto que
vários cidadãos têm relatado um aparente aumento na quantidade
de pessoas vivendo nessa situação precária pela cidade.

Para ciência

4º - REQ nº 220/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício a Empresa Enel, solicitando a presença do
representante da mesma, para esclarecer à população os motivos
pelos quais estão ocorrendo falhas frequentes no fornecimento de
energias em alguns bairros do município da Barbalha, como por
exemplo as Malvinas, bem como o descaso com o atendimento
presencial na cidade, que deixa a desejar, não ofertando um espaço
adequado para os munícipes aguardarem o atendimento.

Para ciência

5º - REQ nº 221/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Obras,
solicitando que revejam uma manutenção e construção de mais
túmulos sociais no cemitério público do município, haja vista que
com o aumento na quantidade de óbitos na pandemia, hoje não
tem nenhum túmulo disponível para o atendimento da demanda
existente na Barbalha.

Para ciência

6º - REQ nº 222/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Saúde, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando que seja feito o quanto antes, a
reforma do ponto de apoio do Sítio Formiga, para que possa
proporcionar uma maior assistência aos moradores daquela
comunidade, na qual fica distante da UBS que cobre a sua área e na
localidade existe vários idosos.

Para ciência

7º - REQ nº 223/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao Comando Militar de Policiamento,
solicitando a inclusão em suas rotas do sítio Betânia como forma de
coibir possíveis assaltos nas imediações.

Para ciência

8º - REQ nº 224/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura,
solicitando resposta em relação aos serviços de terraplanagem nas
estradas que dão acesso ao sítio Betânia.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

Ordem Orador

1º Cícera Elizandra da Silva - Diretora do Sindsaúde Ceará

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º RILDO TELES

2º DORIVAN

3º TÁRCIO HONORATO

4º BOSCO VIDAL

5º PROFESSOR ILÂNIO
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