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PAUTA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

35ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - REQ Nº 229/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando
melhorias nas estradas do Sítio Pinheiros que dão acesso ao
Assentamento São Judas Tadeu, assim como também solicito
melhorias nas estradas do Sítio Pinga em caráter de urgência pois a
referida via está quase intransitável.

Para ciência

2º - REQ Nº 230/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a Empresa IC Projetos e Construções,
solicitando informações sobre o motivo de haver parado a obra de
urbanização do Distrito Arajara, deixando um verdadeiro abandono,
ocasionando muitos problemas ao moradores daquela localidade.

Para ciência

3º - REQ Nº 231/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício a Secretaria de Obras, com cópia a Secretaria
de Governo, solicitando reforma dos PSF's dos bairros Malvinas, Vila
Santa Terezinha, Bela Vista e Santo André, tendo em vista que os
moradores tem feito reclamações a respeito da estrutura dos
mesmos.

Para ciência

4º - REQ Nº 232/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício a Secretaria de Governo, solicitando a troca
dos aparelhos de ponto eletrônico atuais, por modelos que emitam
o comprovante de batida para os colaboradores.

Para ciência

5º - REQ Nº 233/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
com cópia a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos,
solicitando a recuperação do calçamento das vias que dão acesso à
Igreja São Sebastião, no Distrito do Arajara, na qual encontra-se
completamente abandonada.

Para ciência

6º - REQ Nº 234/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação,
solicitando cópia dos contratos que diz respeito ao transporte
escolar no Município de Barbalha, constando qual é a Empresa
responsável, bem como os valores pago a mesma.

Para ciência

7º - REQ Nº 235/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Administração, solicitando
cópia de todos os contratos firmados entre o Município de Barbalha
com a Construtora Salinas, bem como os respectivos pagamentos
feitos para a mesma.

Para ciência

8º - REQ Nº 236/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao Comandante da Polícia Militar do
Município de Barbalha, com cópia ao Comandante do Ronda de
Ações Intensivas e Ostensivas - RAIO, solicitando intensificação da
ronda policial nas estradas do Pé de Serra, tendo em vista o grande
aumento das tentativas de assaltos nos últimos dias.

Para ciência

9º - REQ Nº 237/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício ao Secretário de Cultura, com cópia ao
Prefeito Municipal Dr. Guilherme Sampaio, solicitando
esclarecimentos sobre quais medidas estão sendo tomadas em
relação aos músicos do nosso município, sobre os festejos de nossa
cidade.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - REQ Nº 229/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando
melhorias nas estradas do Sítio Pinheiros que dão acesso ao
Assentamento São Judas Tadeu, assim como também solicito
melhorias nas estradas do Sítio Pinga em caráter de urgência pois a
referida via está quase intransitável.

Para ciência
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Matéria Ementa Situação

2º - REQ Nº 230/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a Empresa IC Projetos e Construções,
solicitando informações sobre o motivo de haver parado a obra de
urbanização do Distrito Arajara, deixando um verdadeiro abandono,
ocasionando muitos problemas ao moradores daquela localidade.

Para ciência

3º - REQ Nº 231/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício a Secretaria de Obras, com cópia a Secretaria
de Governo, solicitando reforma dos PSF's dos bairros Malvinas, Vila
Santa Terezinha, Bela Vista e Santo André, tendo em vista que os
moradores tem feito reclamações a respeito da estrutura dos
mesmos.

Para ciência

4º - REQ Nº 232/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício a Secretaria de Governo, solicitando a troca
dos aparelhos de ponto eletrônico atuais, por modelos que emitam
o comprovante de batida para os colaboradores.

Para ciência

5º - REQ Nº 233/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
com cópia a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos,
solicitando a recuperação do calçamento das vias que dão acesso à
Igreja São Sebastião, no Distrito do Arajara, na qual encontra-se
completamente abandonada.

Para ciência

6º - REQ Nº 234/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme Saraiva,
a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação,
solicitando cópia dos contratos que diz respeito ao transporte
escolar no Município de Barbalha, constando qual é a Empresa
responsável, bem como os valores pago a mesma.

Para ciência

7º - REQ Nº 235/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Administração, solicitando
cópia de todos os contratos firmados entre o Município de Barbalha
com a Construtora Salinas, bem como os respectivos pagamentos
feitos para a mesma.

Para ciência

8º - REQ Nº 236/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao Comandante da Polícia Militar do
Município de Barbalha, com cópia ao Comandante do Ronda de
Ações Intensivas e Ostensivas - RAIO, solicitando intensificação da
ronda policial nas estradas do Pé de Serra, tendo em vista o grande
aumento das tentativas de assaltos nos últimos dias.

Para ciência

9º - REQ Nº 237/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício ao Secretário de Cultura, com cópia ao
Prefeito Municipal Dr. Guilherme Sampaio, solicitando
esclarecimentos sobre quais medidas estão sendo tomadas em
relação aos músicos do nosso município, sobre os festejos de nossa
cidade.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º DORIVAN

2º BOSCO VIDAL

3º RILDO TELES

4º TÁRCIO HONORATO

5º PROFESSOR ILÂNIO

6º ODAIR DE MATOS

7º MARCELO JUNIOR
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