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PAUTA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

>

55ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - REQ Nº 354/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário de Esporte e Juventude, com
cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja feito o
arrendamento de um terreno localizado no sítio correntinho para
que seja construído um novo campo de futebol para os desportistas
daquela localidade, ao mesmo tempo, solicito que seja liberado as
máquinas do município para fazer o serviço construção do referido
campo de futebol. Destaco que é necessário a urgência do serviço
pelo motivo da comunidade não contar com um campo disponível
para as práticas de futebol, pois o campo que era usado ficou
impossibilitado dos jogadores continuar com suas práticas
esportivas naquele local.

Para ciência

2º - REQ Nº 355/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando uma sala
para atendimento adequado no Posto de Saúde da Mata dos Dudas,
tendo em vista que a atendente está recebendo a população em
local inadequado.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - REQ Nº 354/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário de Esporte e Juventude, com
cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja feito o
arrendamento de um terreno localizado no sítio correntinho para
que seja construído um novo campo de futebol para os desportistas
daquela localidade, ao mesmo tempo, solicito que seja liberado as
máquinas do município para fazer o serviço construção do referido
campo de futebol. Destaco que é necessário a urgência do serviço
pelo motivo da comunidade não contar com um campo disponível
para as práticas de futebol, pois o campo que era usado ficou
impossibilitado dos jogadores continuar com suas práticas
esportivas naquele local.

Para ciência

2º - REQ Nº 355/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando uma sala
para atendimento adequado no Posto de Saúde da Mata dos Dudas,
tendo em vista que a atendente está recebendo a população em
local inadequado.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º DORIVAN
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