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PAUTA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

60ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - REQ Nº 376/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito municipal, solicitando em regime de
urgência, os serviços e melhorias que já foi solicitado anteriormente
por este vereador e ainda não foi atendido. Tais solicitações se refere
as demandas da população do Taquari a este parlamentar.
Principais demandas solicitadas pela população são: 01 - refazer a
passagem molhada próximo a capela da comunidade; 02- instalação
de uma caixa d'água de 10 mil litros e interligar na rede já existente;
03 - prefeitura assumir o pagamento do ligador de água que hoje é
pago pela população; 04- concerto de alguns trechos de
calçamento; 05- terminar o serviço de melhorias nas estradas com
as máquinas ( saguim e outros); 06 - conserto da Ponte/ passagem
molhada.

Para ciência

2º - REQ Nº 377/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando informações sobre quais
programas de políticas públicas estão sendo adotadas para a
assistência habitacional da população em nosso município.

Para ciência

3º - REQ Nº 378/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia ao
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a
manutenção do poço artesiano existente dentro da área da
associação do Sítio Betânia. Tal poço se encontra em estado
inoperante, e a população daquela localidade clama por água.

Para ciência

4º - REQ Nº 379/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando
melhorias em caráter de urgência, na estrada que dar acesso a
capela do Sítio Taquari, pois a mesma encontra-se quase
intransitável.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - REQ Nº 376/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito municipal, solicitando em regime de
urgência, os serviços e melhorias que já foi solicitado anteriormente
por este vereador e ainda não foi atendido. Tais solicitações se refere
as demandas da população do Taquari a este parlamentar.
Principais demandas solicitadas pela população são: 01 - refazer a
passagem molhada próximo a capela da comunidade; 02- instalação
de uma caixa d'água de 10 mil litros e interligar na rede já existente;
03 - prefeitura assumir o pagamento do ligador de água que hoje é
pago pela população; 04- concerto de alguns trechos de
calçamento; 05- terminar o serviço de melhorias nas estradas com
as máquinas ( saguim e outros); 06 - conserto da Ponte/ passagem
molhada.

Para ciência

2º - REQ Nº 377/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, com cópia
ao Prefeito Municipal, solicitando informações sobre quais
programas de políticas públicas estão sendo adotadas para a
assistência habitacional da população em nosso município.

Para ciência

3º - REQ Nº 378/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia ao
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando a
manutenção do poço artesiano existente dentro da área da
associação do Sítio Betânia. Tal poço se encontra em estado
inoperante, e a população daquela localidade clama por água.

Para ciência
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Matéria Ementa Situação

4º - REQ Nº 379/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando
melhorias em caráter de urgência, na estrada que dar acesso a
capela do Sítio Taquari, pois a mesma encontra-se quase
intransitável.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º RILDO TELES

2º EPITÁCIO

3º ODAIR DE MATOS
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