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PAUTA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

38ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - REQ Nº 246/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Administração, solicitando
cópia do contrato com a Empresa responsável pelo serviço
emergencial de limpeza, pelos próximos 30 dias, no município de
Barbalha.

Incluído na Ordem do
Dia

2º - REQ Nº 247/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia a Secretaria de Obras, solicitando em regime de
urgência, operação tapa buraco e drenagem na Av. João Evangelista
Sampaio, para dar início ao recapeamento asfáltico pela SOP -
Secretaria de Obras Públicas do Estado.

Para ciência

3º - REQ Nº 248/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Governadora Izolda Cela, com cópia ao
Secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, solicitando
mais uma vez que seja realizado estudos, visando a implantação de
pontos de apoio, como " Destacamento" da Polícia Militar, nos
Distritos de Caldas e Arajara.

Para ciência

4º - REQ Nº 249/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício para ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme
Saraiva, solicitando a troca das lâmpadas atuais para o novo sistema
de iluminação dos bairros Bela Vista e Santo André.

Para ciência

5º - REQ Nº 250/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

a criação da frente parlamentar pela Saúde, competindo a mesa
diretora desta augusta casa, direcionar a composição da referida
frente parlamentar.

Para ciência

6º - REQ Nº 251/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal, com cópia a
Secretaria de Educação, solicitando-lhe as seguintes informações: 1 –
Porque a qualidade da merenda das escolas públicas de Barbalha é
tão baixa em relação à outras cidades, conforme munícipes? 2-
Existe acompanhamento efetivo de nutricionistas na elaboração do
cardápio? Quantas atendem o município? 3- Se negativa a resposta
do item 2, favor justificar. 4- O que é oferecido como merenda
escolar? Enviar cópia do cardápio. 5- Há possibilidade de melhorar a
qualidade da merenda escolar, sendo elaborado um cardápio mais
balanceado e nutritivo? 6- Se a resposta do item um 5 for positiva,
quando as escolas poderão receber o novo cardápio? 7- Se a
resposta do item 5 for negativa, favor justificar. 8- Outras
informações pertinentes.

Para ciência

7º - REQ Nº 252/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a paróquia de Santo Antônio, na pessoa do
Padre Leandro, com cópia a Secretaria de Cultura, a Secretaria de
Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme
Saraiva, registrando votos de parabéns pela organização da festa do
padroeiro de Santo Antônio, mantendo a tradição e a fé com muito
zelo e cuidado com a querida cidade de Barbalha.

Para ciência

8º - REQ Nº 253/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Educação, com
cópia ao Prefeito Municipal e Secretaria de Administração,
solicitando novamente, em caráter de urgência, uma reforma na
estrutura física da Escola de Ensino Infantil Severino Ribeiro Parente
do Sítio Saco 2, principalmente nos banheiros, na base da caixa
d'água e a substituição da caixa d'água por uma de maior
capacidade.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - PLO Nº 30/2022 
Autores: DORIVAN, PROFESSOR ILÂNIO

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE PLANTAÇÃO DO NIM INDIANO
(AZADIRACHTA INDICA A. JUSS) NO MUNICÍPIO DE BARBALHA E
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Para leitura em plenário
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Matéria Ementa Situação

2º - REQ Nº 246/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Administração, solicitando
cópia do contrato com a Empresa responsável pelo serviço
emergencial de limpeza, pelos próximos 30 dias, no município de
Barbalha.

Incluído na Ordem do
Dia

3º - REQ Nº 247/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia a Secretaria de Obras, solicitando em regime de
urgência, operação tapa buraco e drenagem na Av. João Evangelista
Sampaio, para dar início ao recapeamento asfáltico pela SOP -
Secretaria de Obras Públicas do Estado.

Para ciência

4º - REQ Nº 248/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Governadora Izolda Cela, com cópia ao
Secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, solicitando
mais uma vez que seja realizado estudos, visando a implantação de
pontos de apoio, como " Destacamento" da Polícia Militar, nos
Distritos de Caldas e Arajara.

Para ciência

5º - REQ Nº 249/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício para ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme
Saraiva, solicitando a troca das lâmpadas atuais para o novo sistema
de iluminação dos bairros Bela Vista e Santo André.

Para ciência

6º - REQ Nº 250/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

a criação da frente parlamentar pela Saúde, competindo a mesa
diretora desta augusta casa, direcionar a composição da referida
frente parlamentar.

Para ciência

7º - REQ Nº 251/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal, com cópia a
Secretaria de Educação, solicitando-lhe as seguintes informações: 1 –
Porque a qualidade da merenda das escolas públicas de Barbalha é
tão baixa em relação à outras cidades, conforme munícipes? 2-
Existe acompanhamento efetivo de nutricionistas na elaboração do
cardápio? Quantas atendem o município? 3- Se negativa a resposta
do item 2, favor justificar. 4- O que é oferecido como merenda
escolar? Enviar cópia do cardápio. 5- Há possibilidade de melhorar a
qualidade da merenda escolar, sendo elaborado um cardápio mais
balanceado e nutritivo? 6- Se a resposta do item um 5 for positiva,
quando as escolas poderão receber o novo cardápio? 7- Se a
resposta do item 5 for negativa, favor justificar. 8- Outras
informações pertinentes.

Para ciência

8º - REQ Nº 252/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício a paróquia de Santo Antônio, na pessoa do
Padre Leandro, com cópia a Secretaria de Cultura, a Secretaria de
Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme
Saraiva, registrando votos de parabéns pela organização da festa do
padroeiro de Santo Antônio, mantendo a tradição e a fé com muito
zelo e cuidado com a querida cidade de Barbalha.

Para ciência

9º - REQ Nº 253/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Secretaria Municipal de Educação, com
cópia ao Prefeito Municipal e Secretaria de Administração,
solicitando novamente, em caráter de urgência, uma reforma na
estrutura física da Escola de Ensino Infantil Severino Ribeiro Parente
do Sítio Saco 2, principalmente nos banheiros, na base da caixa
d'água e a substituição da caixa d'água por uma de maior
capacidade.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º DORIVAN

2º RILDO TELES

3º TÁRCIO HONORATO

4º ODAIR DE MATOS
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