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PAUTA DA 59ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

59ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - 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.

Incluído na Ordem do
Dia

2º - 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.

Incluído na Ordem do
Dia

3º - REQ Nº 370/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal e a Secretária
Municipal do Desenvolvimento Econômico, solicitando realizado
projetos de incentivos para a captação e atração de novas empresas
para o município de Barbalha, que há muito tempo não recebe
novas empresas. Dessa forma, solicito também informações sobre
quais políticas de incentivos para essas empresa estão sendo
adotadas atualmente pela prefeitura, a fim de gerar oportunidades
para os empreendedores, bem como gerar emprego e renda para a
população de Barbalha.

Para ciência

4º - REQ Nº 371/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Planejamento e Gestão,
solicitando a relação dos valores arrecadados da Empresa Enel sobre
a taxa de iluminação pública e quanto foi pago a Empresa PROURBI,
que é responsável pelo serviço de manutenção da iluminação
pública, a fim de informar a sociedade e rediscutir sobre esses
valores e taxas de arrecadação.

Para ciência

5º - REQ Nº 372/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício à Secretaria de Planejamento e Gestão,
solicitando a relação de todos os veículos locados no município, bem
com seus respectivos locais, valores e proprietários.

Para ciência

6º - REQ Nº 373/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício à Secretaria de Educação, solicitando
transporte escolar das Populares para o bairro Malvinas, tendo em
vista que muitas crianças das Populares estudam no Colégio Maria
Valquíria e outros na Escola Infantil Antônia Dolores.

Para ciência

7º - REQ Nº 374/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado oficio ao Chefe do Executivo, com cópia ao
Demutran, solicitando providências relacionadas a instalação de
redutor de velocidade, no Sítio Cabeceiras, na ladeira que dá acesso
ao Sítio Bonfim, tendo como referência o comércio Levi Construções.

Para ciência

8º - REQ Nº 375/2022 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando alargamento da estrada que liga o Sítio Pinhão
ao Balneário Nascente do Farias, tendo em vista que o terreno já foi
desapropriado no ano de 2008.

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 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.

Incluído na Ordem do
Dia

2º - 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.

Incluído na Ordem do
Dia

3º - REQ Nº 370/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal e a Secretária
Municipal do Desenvolvimento Econômico, solicitando realizado
projetos de incentivos para a captação e atração de novas empresas
para o município de Barbalha, que há muito tempo não recebe
novas empresas. Dessa forma, solicito também informações sobre
quais políticas de incentivos para essas empresa estão sendo
adotadas atualmente pela prefeitura, a fim de gerar oportunidades
para os empreendedores, bem como gerar emprego e renda para a
população de Barbalha.

Para ciência

4º - REQ Nº 371/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício a Secretaria de Planejamento e Gestão,
solicitando a relação dos valores arrecadados da Empresa Enel sobre
a taxa de iluminação pública e quanto foi pago a Empresa PROURBI,
que é responsável pelo serviço de manutenção da iluminação
pública, a fim de informar a sociedade e rediscutir sobre esses
valores e taxas de arrecadação.

Para ciência

5º - REQ Nº 372/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício à Secretaria de Planejamento e Gestão,
solicitando a relação de todos os veículos locados no município, bem
com seus respectivos locais, valores e proprietários.

Para ciência

6º - REQ Nº 373/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício à Secretaria de Educação, solicitando
transporte escolar das Populares para o bairro Malvinas, tendo em
vista que muitas crianças das Populares estudam no Colégio Maria
Valquíria e outros na Escola Infantil Antônia Dolores.

Para ciência

7º - REQ Nº 374/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado oficio ao Chefe do Executivo, com cópia ao
Demutran, solicitando providências relacionadas a instalação de
redutor de velocidade, no Sítio Cabeceiras, na ladeira que dá acesso
ao Sítio Bonfim, tendo como referência o comércio Levi Construções.

Para ciência

8º - REQ Nº 375/2022 
Autor: LUANA DE ROSÁRIO

que seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando alargamento da estrada que liga o Sítio Pinhão
ao Balneário Nascente do Farias, tendo em vista que o terreno já foi
desapropriado no ano de 2008.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º EPITÁCIO

2º RILDO TELES

3º DORIVAN
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