
PAUTA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

76ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PLO Nº 59/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
OUTORGAR A CONCESSÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE INDICA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Para ciência

2º - PLO Nº 60/2022 
Autor: ODAIR DE MATOS

CRIA E DELIMITA O BAIRRO JARDINS DOS IPÊS E ALTERA A
DELIMITAÇÃO DO BAIRRO ALTO DA ALEGRIA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Para ciência

3º - PRE Nº 23/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

Confere título de cidadão barbalhense a personalidade que indica e
dá outras providências.

Para ciência

4º - REQ Nº 424/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Guilherme Saraiva, com cópia
para Secretaria de Obras, solicitando que seja feito o calçamento na
rua travessa dois da T24. A mesma se encontra em uma situação
precária, cheia de buracos enormes e quando chove as pessoas que
moram na parte superior não conseguem subir com seus
automóveis para suas residências.

Para ciência

5º - REQ Nº 425/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício para Secretaria de Meio Ambiente, com cópia
para Secretaria de Obras, solicitando a limpeza das ruas, retirada de
entulhos e poda das árvores visando a festa da comunidade que
acontece ainda este mês.

Para ciência

6º - REQ Nº 426/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício a Secretária de Saúde, com cópia ao Prefeito
Municipal, solicitando ponto de apoio do PSF na Vila da Usina.

Para ciência

7º - REQ Nº 427/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício para Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando serviço de limpeza e capinação no corredor de
Delso, no Sítio Lagoa.

Para ciência

8º - REQ Nº 428/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja
realizado o serviço de conserto/recuperação do calçamento, bem
como desobstrução, recuperação e construção de canaletas de
escoamento de águas de esgoto/águas servidas em ruas e avenidas
dos Bairros Malvinas e Santa Terezinha, que atualmente se
encontram danificadas, necessitando desses serviços com a maior
brevidade possível.

Para ciência

9º - REQ Nº 429/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando mais uma
uma vez, que sejam instaladas e sinalizadas as passagens de nível
nas ruas do Distrito de Arajara, para garantir a segurança de
moradores e visitantes daquele Distrito, e assim, facilitar os
deslocamentos nos cruzamentos das ruas, de pessoas idosas e
portadores de necessidades especiais.

Para ciência

10º - REQ Nº 430/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício à Secretária de Saúde, com cópia ao Prefeito
Municipal, solicitando em regime de urgência, que se sejam
reiniciadas as obras de reforma e ampliação da UBS do Sítio
Macaúba. Haja vista que, há mais de cinco meses foram paralisadas
e até a data de hoje, se encontram paradas.

Para ciência

11º - REQ Nº 431/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, com cópias a
Secretaria de Obras e Urbanismo e ao Prefeito Municipal Dr.
Guilherme Saraiva, solicitando que seja construída uma praça com
uma academia popular, bem como seja disponibilizada também um
Núcleo de Atendimento Saúde da Família (NASF) para a
comunidade do bairro Mata dos Dudas.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

Falar com a IntGest Olá, GUILHERME DA COSTA SAMPAIO G

https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2167
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2169
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2163
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2158
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2159
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2160
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2161
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2164
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2165
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2166
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2168


Matéria Ementa SituaçãoMatéria Ementa Situação

1º - REQ Nº 424/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Guilherme Saraiva, com cópia
para Secretaria de Obras, solicitando que seja feito o calçamento na
rua travessa dois da T24. A mesma se encontra em uma situação
precária, cheia de buracos enormes e quando chove as pessoas que
moram na parte superior não conseguem subir com seus
automóveis para suas residências.

Para ciência

2º - REQ Nº 425/2022 
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício para Secretaria de Meio Ambiente, com cópia
para Secretaria de Obras, solicitando a limpeza das ruas, retirada de
entulhos e poda das árvores visando a festa da comunidade que
acontece ainda este mês.

Para ciência

3º - REQ Nº 426/2022 
Autor: EPITÁCIO

que seja enviado ofício a Secretária de Saúde, com cópia ao Prefeito
Municipal, solicitando ponto de apoio do PSF na Vila da Usina.

Para ciência

4º - REQ Nº 427/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício para Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando serviço de limpeza e capinação no corredor de
Delso, no Sítio Lagoa.

Para ciência

5º - REQ Nº 428/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja
realizado o serviço de conserto/recuperação do calçamento, bem
como desobstrução, recuperação e construção de canaletas de
escoamento de águas de esgoto/águas servidas em ruas e avenidas
dos Bairros Malvinas e Santa Terezinha, que atualmente se
encontram danificadas, necessitando desses serviços com a maior
brevidade possível.

Para ciência

6º - REQ Nº 429/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando mais uma
uma vez, que sejam instaladas e sinalizadas as passagens de nível
nas ruas do Distrito de Arajara, para garantir a segurança de
moradores e visitantes daquele Distrito, e assim, facilitar os
deslocamentos nos cruzamentos das ruas, de pessoas idosas e
portadores de necessidades especiais.

Para ciência

7º - REQ Nº 430/2022 
Autor: FARRIM DO CARTÓRIO

que seja enviado ofício à Secretária de Saúde, com cópia ao Prefeito
Municipal, solicitando em regime de urgência, que se sejam
reiniciadas as obras de reforma e ampliação da UBS do Sítio
Macaúba. Haja vista que, há mais de cinco meses foram paralisadas
e até a data de hoje, se encontram paradas.

Para ciência

8º - REQ Nº 431/2022 
Autor: NALDO DE GREGÓRIO

que seja enviado ofício à Secretaria de Saúde, com cópias a
Secretaria de Obras e Urbanismo e ao Prefeito Municipal Dr.
Guilherme Saraiva, solicitando que seja construída uma praça com
uma academia popular, bem como seja disponibilizada também um
Núcleo de Atendimento Saúde da Família (NASF) para a
comunidade do bairro Mata dos Dudas.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º NALDO DE GREGÓRIO

2º PROFESSOR ILÂNIO

3º DORIVAN

4º EPITÁCIO

5º MARCELO JUNIOR

6º HAMILTON LIRA

7º ODAIR DE MATOS

Falar com a IntGest Olá, GUILHERME DA COSTA SAMPAIO G

https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2158
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2159
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2160
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2161
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2164
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2165
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2166
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2168

