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PAUTA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

53ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - REQ Nº 341/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Educação, com cópia ao
Prefeito Municipal, solicitando a disponibilização de um curso de
primeiros socorros para todos os profissionais da área de educação.

Para ciência

2º - REQ Nº 342/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício à Secretaria Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando a utilização dos prédios
abandonados nas Casas Populares, o antigo Alfredo Correia e no
Sítio Santana ao lado da quadra, para que seja inserido um Centro
de Referência de Assistência Social (Cras) nessas localidades, onde
encontram-se desamparados pela assistência social.

Para ciência

3º - REQ Nº 343/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado Ofício ao Diretor do Departamento Municipal de
Trânsito - DEMUTRAN, com cópia ao Secretário de Infraestrutura e
Serviços Públicos e ao Prefeito Municipal, solicitando que seja
realizada a padronização e pintura nas lombadas instaladas na Av.
Perimetral Leste, de frente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias e ao imóvel de numeral 317, bem como a intervenção,
através de agentes do DEMUTRAN, com a finalidade de organizar e
dar mais fluidez ao trânsito de veículos e pedestres durante o horário
de pico da manhã na Av. Antônio Lyrio Callou, de frente ao Colégio
Santo Antônio, orientando motoristas, alunos e demais pedestres
que por ali trafegam no início do período matutino, buscando evitar
acidentes e assim preservar vidas.

Para ciência

4º - REQ Nº 344/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao responsável pelo cardápio alimentar das
escolas municipais, solicitando a relação dos insumos entregues em
cada escola do nosso município.

Para ciência

5º - REQ Nº 345/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

ao Plenário, deferimento do PEDIDO DE LICENÇA, não remunerada,
das atividades parlamentares correspondentes ao período de
17/08/2022 a 15/12/2022, para tratar de interesse particular.

Para ciência

6º - REQ Nº 346/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Governadora Izolda Cela e ao Secretário da
Segurança Pública do Estado do Ceará, solicitando que seja
realizado estudo, visando a compra de DRONES para serem
disponibilizados e utilizados em viaturas das Polícias Civil e Militar do
nosso Estado, visando dar mais agilidade e rapidez aos nossos
agentes de segurança, no tocante a localização, identificação e
apreensão de criminosos, quando estes empreenderem fuga em
lugares de difícil acesso, tipo: mata fechada, regiões alagadas,
telhados, terrenos baldios, imóveis abandonados e etc. Com isso,
consequentemente, preservará as vidas dos agentes de segurança,
dará mais rapidez e agilidade nas ações da Polícia e assim sobrará
mais tempo para atender outras ocorrências.

Para ciência

7º - REQ Nº 347/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício as empresas de Internet que operam no
município de Barbalha, solicitando que seus colaboradores sejam
orientados a recolherem os cabos que estão quebrados e fora de
operação nas redes de transmissão nos poste do municípios. Hoje
existem muitos cabos estendidos nos postes com as pontas tocando
no chão, principalmente na zona rural colocando em risco a vida das
pessoas.

Para ciência

8º - REQ Nº 348/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício a ENEL, solicitando que seja colocado um
poste de luz na Rua Abaiara, próximo ao mercadinho socorro do
bolo, tendo em vista a falta de iluminação que está causando temor
aos moradores.

Para ciência

9º - REQ Nº 349/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando serviço de capinação para a rua Domingos
Coelho no bairro Royal Ville. Solicito também que seja feito o mesmo
serviço na rua Jeane Nóbrega de Araújo Saraiva, bem como a
limpeza do canteiro de esgoto, no qual o mesmo transborda e não
entra na canaleta, seguindo o fluxo para toda a dimensão da rua.

Para ciência

Falar com a IntGest Olá, GUILHERME DA COSTA SAMPAIO G
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�. Ordem do Dia - Sessão Ordinária
Orador Orientação de Voto

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - PLO Nº 44/2022 
Autores: ODAIR DE MATOS, LUANA DE
ROSÁRIO, MARCELO JUNIOR

Dispõe sobre denominação de prédio público e dá outras
providências.

Para leitura em plenário

2º - PRE Nº 15/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e
dá outras providências.

Para leitura em plenário

3º - PRE Nº 16/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e
dá outras providências.

Para leitura em plenário

4º - REQ Nº 341/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Educação, com cópia ao
Prefeito Municipal, solicitando a disponibilização de um curso de
primeiros socorros para todos os profissionais da área de educação.

Para ciência

5º - REQ Nº 342/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício à Secretaria Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando a utilização dos prédios
abandonados nas Casas Populares, o antigo Alfredo Correia e no
Sítio Santana ao lado da quadra, para que seja inserido um Centro
de Referência de Assistência Social (Cras) nessas localidades, onde
encontram-se desamparados pela assistência social.

Para ciência

6º - REQ Nº 343/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado Ofício ao Diretor do Departamento Municipal de
Trânsito - DEMUTRAN, com cópia ao Secretário de Infraestrutura e
Serviços Públicos e ao Prefeito Municipal, solicitando que seja
realizada a padronização e pintura nas lombadas instaladas na Av.
Perimetral Leste, de frente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias e ao imóvel de numeral 317, bem como a intervenção,
através de agentes do DEMUTRAN, com a finalidade de organizar e
dar mais fluidez ao trânsito de veículos e pedestres durante o horário
de pico da manhã na Av. Antônio Lyrio Callou, de frente ao Colégio
Santo Antônio, orientando motoristas, alunos e demais pedestres
que por ali trafegam no início do período matutino, buscando evitar
acidentes e assim preservar vidas.

Para ciência

7º - REQ Nº 344/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício ao responsável pelo cardápio alimentar das
escolas municipais, solicitando a relação dos insumos entregues em
cada escola do nosso município.

Para ciência

8º - REQ Nº 345/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

ao Plenário, deferimento do PEDIDO DE LICENÇA, não remunerada,
das atividades parlamentares correspondentes ao período de
17/08/2022 a 15/12/2022, para tratar de interesse particular.

Para ciência

9º - REQ Nº 346/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício a Governadora Izolda Cela e ao Secretário da
Segurança Pública do Estado do Ceará, solicitando que seja
realizado estudo, visando a compra de DRONES para serem
disponibilizados e utilizados em viaturas das Polícias Civil e Militar do
nosso Estado, visando dar mais agilidade e rapidez aos nossos
agentes de segurança, no tocante a localização, identificação e
apreensão de criminosos, quando estes empreenderem fuga em
lugares de difícil acesso, tipo: mata fechada, regiões alagadas,
telhados, terrenos baldios, imóveis abandonados e etc. Com isso,
consequentemente, preservará as vidas dos agentes de segurança,
dará mais rapidez e agilidade nas ações da Polícia e assim sobrará
mais tempo para atender outras ocorrências.

Para ciência

10º - REQ Nº 347/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício as empresas de Internet que operam no
município de Barbalha, solicitando que seus colaboradores sejam
orientados a recolherem os cabos que estão quebrados e fora de
operação nas redes de transmissão nos poste do municípios. Hoje
existem muitos cabos estendidos nos postes com as pontas tocando
no chão, principalmente na zona rural colocando em risco a vida das
pessoas.

Para ciência

11º - REQ Nº 348/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício a ENEL, solicitando que seja colocado um
poste de luz na Rua Abaiara, próximo ao mercadinho socorro do
bolo, tendo em vista a falta de iluminação que está causando temor
aos moradores.

Para ciência

12º - REQ Nº 349/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando serviço de capinação para a rua Domingos
Coelho no bairro Royal Ville. Solicito também que seja feito o mesmo
serviço na rua Jeane Nóbrega de Araújo Saraiva, bem como a
limpeza do canteiro de esgoto, no qual o mesmo transborda e não
entra na canaleta, seguindo o fluxo para toda a dimensão da rua.

Para ciência

Falar com a IntGest Olá, GUILHERME DA COSTA SAMPAIO G
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Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º EPITÁCIO

2º DORIVAN

Falar com a IntGest Olá, GUILHERME DA COSTA SAMPAIO G
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