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PAUTA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

56ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PLO Nº 47/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Para ciência

2º - REQ Nº 356/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia ao
Secretário de Meio Ambiente e ao Secretário de Infraestrutura,
solicitando a realização de serviço de capinação, pintura de meio-fio
e poda das árvores da vila São Francisco no Sítio Venha Ver. Solicito
ainda, que sejam substituídas as luminárias de 15 postes por
luminárias leds desta importante vila, onde no próximo mês
acontecerá a festa do padroeiro de São Francisco, por isso estamos
nos antecipando solicitando as devidas melhorias.

Para ciência

3º - REQ Nº 357/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado oficio ao Chefe do Executivo e ao Secretário de
Obras, solicitando informações e as devidas providências a respeito
de uma Caixa d'água localizada no estacionamento do Parque da
Cidade. 1. No projeto de reforma está previsto a retirada da referida
caixa? 2. Caso não esteja no projeto, seria possível solicitar a retirada
ou mudança de local?

Para ciência

4º - REQ Nº 358/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício para todas as empresas de internet que
operam no nosso município (Brisanet, Iknet, Solnet, Oi, Link Cariri
entre outras), solicitando a manutenção de seus cabos de rede nos
postes para que os mesmos não se quebrem e fiquem soltos nas
vias, podendo ocasionar acidentes aos motoristas e pedestres como
aconteceu recentemente na cidade de Juazeiro do Norte.

Para ciência

5º - REQ Nº 359/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito para que, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, informe sobre as campanhas e programas em
andamento no município de conscientização da gravidez na
adolescência e a distribuição de injeções anticoncepcionais e outros
contraceptivos na rede pública municipal.

Para ciência

6º - REQ Nº 360/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando que sejam
contratados médicos especializados na realização de endoscopia,
tendo em vista que há uma fila de espera gigante no município,
então é necessário que as demandas da população sejam atendidas.

Para ciência

7º - REQ Nº 361/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício a Enel, solicitando que sejam colocados
postes de iluminação na vila São Joaquim.

Para ciência

8º - REQ Nº 362/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando que seja
aberto um ponto de apoio do posto saúde na Vila São Joaquim.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - REQ Nº 356/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia ao
Secretário de Meio Ambiente e ao Secretário de Infraestrutura,
solicitando a realização de serviço de capinação, pintura de meio-fio
e poda das árvores da vila São Francisco no Sítio Venha Ver. Solicito
ainda, que sejam substituídas as luminárias de 15 postes por
luminárias leds desta importante vila, onde no próximo mês
acontecerá a festa do padroeiro de São Francisco, por isso estamos
nos antecipando solicitando as devidas melhorias.

Para ciência
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Matéria Ementa Situação

2º - REQ Nº 357/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado oficio ao Chefe do Executivo e ao Secretário de
Obras, solicitando informações e as devidas providências a respeito
de uma Caixa d'água localizada no estacionamento do Parque da
Cidade. 1. No projeto de reforma está previsto a retirada da referida
caixa? 2. Caso não esteja no projeto, seria possível solicitar a retirada
ou mudança de local?

Para ciência

3º - REQ Nº 358/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício para todas as empresas de internet que
operam no nosso município (Brisanet, Iknet, Solnet, Oi, Link Cariri
entre outras), solicitando a manutenção de seus cabos de rede nos
postes para que os mesmos não se quebrem e fiquem soltos nas
vias, podendo ocasionar acidentes aos motoristas e pedestres como
aconteceu recentemente na cidade de Juazeiro do Norte.

Para ciência

4º - REQ Nº 359/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito para que, junto à Secretaria
Municipal de Saúde, informe sobre as campanhas e programas em
andamento no município de conscientização da gravidez na
adolescência e a distribuição de injeções anticoncepcionais e outros
contraceptivos na rede pública municipal.

Para ciência

5º - REQ Nº 360/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando que sejam
contratados médicos especializados na realização de endoscopia,
tendo em vista que há uma fila de espera gigante no município,
então é necessário que as demandas da população sejam atendidas.

Para ciência

6º - REQ Nº 361/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício a Enel, solicitando que sejam colocados
postes de iluminação na vila São Joaquim.

Para ciência

7º - REQ Nº 362/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, solicitando que seja
aberto um ponto de apoio do posto saúde na Vila São Joaquim.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º EPITÁCIO

2º DORIVAN

3º RILDO TELES

4º PROFESSOR ILÂNIO
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