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PAUTA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

49ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PLO Nº 40/2022 
Autor: Odair José de Matos - Presidente

Institui a concessão de férias acrescida do terço constitucional aos
Agentes Políticos do Legislativo Municipal de Barbalha (CE), e dá
outras providências.

Para ciência

2º - REQ Nº 311/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva, solicitando
que seja autorizado a recuperação de trecho da estrada do sítio
correntinho através de aterros com material de fora, como também
seja programado o calçamento do mesmo. O referido trecho fica
após a passagem molhada no final do calçamento da estrada
principal onde irá beneficiar em torno de 18 famílias que ali residem,
além de outras pessoas que por ali trafegam.

Para ciência

3º - REQ Nº 312/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

ao Plenário, deferimento do PEDIDO DE LICENÇA, não remunerada,
das atividades parlamentares correspondentes ao período de
01/08/2022 a 28/11/2022, para tratar de interesse particular.

Para ciência

4º - REQ Nº 313/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia a Secretaria
de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos,
solicitando providências para solucionar as problemáticas do
cemitério público municipal relacionado ao matagal em várias áreas,
sujeira nas valetas de escoamento de água e reparo no piso em
algumas partes.

Para ciência

5º - REQ Nº 314/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a SOP - Superintendência de Obras Públicas,
solicitando esclarecimento sobre o adesivo usado encobrindo parte
da placa da obra de asfaltamento do Sítio Correntinho.

Para ciência

6º - REQ Nº 315/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura, com cópia ao
Prefeito municipal, solicitando a instalação de uma caixa d'água de
10.000 litros na comunidade do sítio Taquari, próximo a sede da
associação, com o objetivo de atender e melhorar o abastecimento
de água de cerca de 50 famílias. Solicito ainda, que seja agilizado a
ligação por parte da Enel do novo poço que foi instalado na mesma
comunidade pelo governo do Estado.

Para ciência

7º - REQ Nº 316/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme, com
cópia ao Secretário de Infraestrutura e ao Secretário de Meio
Ambiente, enviando os votos de parabéns e de agradecimento em
nome de todos os moradores do Bairro Mata dos Limas, pela
administração atender os pedidos da população e do vereador
solicitando melhorias nesta localidade. Agradecer ainda, pelos
serviços de manutenção das ruas com limpezas capinação, retirada
de entulhos, conserto de canaletas, melhoria do sistema de
iluminação pública, podas, entre outros serviços.

Para ciência

8º - REQ Nº 317/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, com cópia à Secretária de Administração e ao
Prefeito Municipal, solicitando que sejam realizadas com a maior
brevidade possível, a devida manutenção/paliativo, e,
posteriormente o calçamento em pedra tosca na estrada de acesso
ao Sítio Saguim, buscando melhorar o acesso aquela comunidade.

Para ciência

9º - REQ Nº 318/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Cagece, solicitando que seja normalizado o
serviço de abastecimento de água nos bairros Bela Vista e
Cirolândia.

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 311/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Dr. Guilherme Saraiva, solicitando
que seja autorizado a recuperação de trecho da estrada do sítio
correntinho através de aterros com material de fora, como também
seja programado o calçamento do mesmo. O referido trecho fica
após a passagem molhada no final do calçamento da estrada
principal onde irá beneficiar em torno de 18 famílias que ali residem,
além de outras pessoas que por ali trafegam.

Para ciência

2º - REQ Nº 312/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

ao Plenário, deferimento do PEDIDO DE LICENÇA, não remunerada,
das atividades parlamentares correspondentes ao período de
01/08/2022 a 28/11/2022, para tratar de interesse particular.

Para ciência

3º - REQ Nº 313/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia a Secretaria
de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos,
solicitando providências para solucionar as problemáticas do
cemitério público municipal relacionado ao matagal em várias áreas,
sujeira nas valetas de escoamento de água e reparo no piso em
algumas partes.

Para ciência

4º - REQ Nº 314/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a SOP - Superintendência de Obras Públicas,
solicitando esclarecimento sobre o adesivo usado encobrindo parte
da placa da obra de asfaltamento do Sítio Correntinho.

Para ciência

5º - REQ Nº 315/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura, com cópia ao
Prefeito municipal, solicitando a instalação de uma caixa d'água de
10.000 litros na comunidade do sítio Taquari, próximo a sede da
associação, com o objetivo de atender e melhorar o abastecimento
de água de cerca de 50 famílias. Solicito ainda, que seja agilizado a
ligação por parte da Enel do novo poço que foi instalado na mesma
comunidade pelo governo do Estado.

Para ciência

6º - REQ Nº 316/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal Dr. Guilherme, com
cópia ao Secretário de Infraestrutura e ao Secretário de Meio
Ambiente, enviando os votos de parabéns e de agradecimento em
nome de todos os moradores do Bairro Mata dos Limas, pela
administração atender os pedidos da população e do vereador
solicitando melhorias nesta localidade. Agradecer ainda, pelos
serviços de manutenção das ruas com limpezas capinação, retirada
de entulhos, conserto de canaletas, melhoria do sistema de
iluminação pública, podas, entre outros serviços.

Para ciência

7º - REQ Nº 317/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, com cópia à Secretária de Administração e ao
Prefeito Municipal, solicitando que sejam realizadas com a maior
brevidade possível, a devida manutenção/paliativo, e,
posteriormente o calçamento em pedra tosca na estrada de acesso
ao Sítio Saguim, buscando melhorar o acesso aquela comunidade.

Para ciência

8º - REQ Nº 318/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Cagece, solicitando que seja normalizado o
serviço de abastecimento de água nos bairros Bela Vista e
Cirolândia.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º BOSCO VIDAL

2º DORIVAN
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