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PAUTA DA 58ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

58ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura
1. Expediente

- Sessão Ordinária

Despachos do Expediente
Matérias do Expediente
Matéria

Ementa

Situação

1º - REQ Nº 363/2022
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Obras, solicitando que seja
iniciado a reforma da praça das Malvinas, próxima a cozinha
comunitária, pois teria-se dado o início das obras da reforma da

Para ciência

praça mas até o momento não se iniciou efetivamente e a mesma
encontra-se fechada há mais de 4 meses, causando assim prejuízo e
transtorno para a comunidade.
2º - REQ Nº 364/2022

que seja enviado ofício à Secretaria de Educação, solicitando um

Autor: NALDO DE GREGÓRIO

carro escolar apropriado para buscar as crianças que estão
localizadas na Rua Nova, distrito do Caldas, tendo em vista que as

Para ciência

crianças estão fazendo um percurso aproximadamente de dois
quilômetros a pé para utilizar o transporte escolar.
3º - REQ Nº 365/2022
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando que seja feita a coleta de lixo na Rua São

Para ciência

Vicente no bairro Mata dos Dudas, haja vista que o coletor de lixo
não está passando na devida rua. Solicito também, que seja
resolvido com a maior brevidade possível, a retirada de lixo na
entrada do lixão de Barbalha e que seja realizada o manuseio
adequado deste material.

2. Ordem

4º - REQ Nº 366/2022
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito municipal, solicitando que seja
feito uma nova estrada ligando a comunidade do Barro Vermelho
até a comunidade do Alto do leitão Santa Rosa do sítio Mata dos
Araçás. É de grande valia a construção dessa estrada pelo fato de
diminuir o percurso que hoje leva para chegar até estas
comunidades e a maior dificuldade já foi resolvida que era a
permissão do proprietário dos terrenos para a via passar na sua
propriedade e isto já conseguimos através do senhor Valmir de
Oliveira. A nova via tem início na estrada do Barro Vermelho,
próximo ao PSF que segue com destino ao alto Leitão passando em
frente as Cruz dos Marcelino e à Igreja de São Sebastião e vai até a
avenida do novo Detran. Destaco que a maior vantagem será para
ter melhores acessos ao PSF e escola do Barro Vermelho.

Para ciência

5º - REQ Nº 367/2022
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia à Secretária de Administração e ao Prefeito
Municipal, solicitando novamente em regime de urgência, que
sejam realizados os serviços de recuperação e tapa buracos nas Ruas
José Quental, Rua Cel. Joca, com Antônio Duarte de Sá Barreto, Rua
Jundiaí, Rua Anderson Sabino com Av. Antônio Francisco Sampaio, e
as demais ruas do Bairro Alto da Alegria.

Para ciência

6º - REQ Nº 368/2022
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviço
Públicos, com cópia à Secretaria de Administração e ao Prefeito
Municipal, solicitando mais uma vez que sejam feitos os devidos
reparos na estrada do Rio dos Bois até à Família Rodrigues,
localizada no Sítio Saco 2; do Sítio Saco 2 até a estrada dos Angolas;
estrada da Capela do Sítio Macaúba, Macaúba de Cima, Bulandeira,
localizadas no Sítio Macaúba, no Sítio Espinhaço e Alto da Raposa,
para melhor trafegabilidade e garantir o ir e vir dos moradores e
visitantes daquelas comunidades.

Para ciência

7º - REQ Nº 369/2022
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício ao Departamento de Trânsito do Estado (
Detran - CE ), solicitando a instalação de um Semáforo na avenida
Leão Sampaio na entrada da avenida João Evangelista Sampaio,
tendo em vista que depois do recapeamento asfáltico aumentou
muito o fluxo de trânsito naquela via.

Para ciência

do Dia - Sessão Ordinária

Orador Orientação de Voto
Proposições da Ordem do Dia
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Matéria

Ementa

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

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

Para leitura em plenário

2º - PLO Nº 48/2022
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

DISPÕE ACERCA DA CRIAÇÃO DE PROGRAMA DENOMINADO
"BOLSA INTERCÂMBIO" E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Para leitura em plenário

3º - PRE Nº 17/2022

Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e

Para leitura em plenário

Autor: PROFESSOR ILÂNIO

dá outras providências.

4º - REQ Nº 363/2022

que seja enviado ofício à Secretaria de Obras, solicitando que seja

Autor: NALDO DE GREGÓRIO

iniciado a reforma da praça das Malvinas, próxima a cozinha
comunitária, pois teria-se dado o início das obras da reforma da
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Municipal

Para ciência

praça mas até o momento não se iniciou efetivamente e a mesma
encontra-se fechada há mais de 4 meses, causando assim prejuízo e
transtorno para a comunidade.
5º - REQ Nº 364/2022

que seja enviado ofício à Secretaria de Educação, solicitando um

Autor: NALDO DE GREGÓRIO

carro escolar apropriado para buscar as crianças que estão
localizadas na Rua Nova, distrito do Caldas, tendo em vista que as
crianças estão fazendo um percurso aproximadamente de dois

Para ciência

quilômetros a pé para utilizar o transporte escolar.
6º - REQ Nº 365/2022
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando que seja feita a coleta de lixo na Rua São
Vicente no bairro Mata dos Dudas, haja vista que o coletor de lixo

Para ciência

não está passando na devida rua. Solicito também, que seja
resolvido com a maior brevidade possível, a retirada de lixo na
entrada do lixão de Barbalha e que seja realizada o manuseio
adequado deste material.
7º - REQ Nº 366/2022
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito municipal, solicitando que seja
feito uma nova estrada ligando a comunidade do Barro Vermelho
até a comunidade do Alto do leitão Santa Rosa do sítio Mata dos

Para ciência

Araçás. É de grande valia a construção dessa estrada pelo fato de
diminuir o percurso que hoje leva para chegar até estas
comunidades e a maior dificuldade já foi resolvida que era a
permissão do proprietário dos terrenos para a via passar na sua
propriedade e isto já conseguimos através do senhor Valmir de
Oliveira. A nova via tem início na estrada do Barro Vermelho,
próximo ao PSF que segue com destino ao alto Leitão passando em
frente as Cruz dos Marcelino e à Igreja de São Sebastião e vai até a
avenida do novo Detran. Destaco que a maior vantagem será para
ter melhores acessos ao PSF e escola do Barro Vermelho.
8º - REQ Nº 367/2022
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia à Secretária de Administração e ao Prefeito

Para ciência

Municipal, solicitando novamente em regime de urgência, que
sejam realizados os serviços de recuperação e tapa buracos nas Ruas
José Quental, Rua Cel. Joca, com Antônio Duarte de Sá Barreto, Rua
Jundiaí, Rua Anderson Sabino com Av. Antônio Francisco Sampaio, e
as demais ruas do Bairro Alto da Alegria.
9º - REQ Nº 368/2022
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviço
Públicos, com cópia à Secretaria de Administração e ao Prefeito

Para ciência

Municipal, solicitando mais uma vez que sejam feitos os devidos
reparos na estrada do Rio dos Bois até à Família Rodrigues,
localizada no Sítio Saco 2; do Sítio Saco 2 até a estrada dos Angolas;
estrada da Capela do Sítio Macaúba, Macaúba de Cima, Bulandeira,
localizadas no Sítio Macaúba, no Sítio Espinhaço e Alto da Raposa,
para melhor trafegabilidade e garantir o ir e vir dos moradores e
visitantes daquelas comunidades.
10º - REQ Nº 369/2022

que seja enviado ofício ao Departamento de Trânsito do Estado (

Autor: PROFESSOR ILÂNIO

Detran - CE ), solicitando a instalação de um Semáforo na avenida
Leão Sampaio na entrada da avenida João Evangelista Sampaio,
tendo em vista que depois do recapeamento asfáltico aumentou
muito o fluxo de trânsito naquela via.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

3. Palavra

Ordem

Orador

1º

William Diógenes Pereira Rofino

Facultada - Sessão Ordinária

Oradores da Palavra Facultada
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/sessao/265/pauta-sessao/
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Ordem

Orador

1º

MARCELO JUNIOR

2º

NALDO DE GREGÓRIO

3º

DORIVAN
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