
PAUTA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

80ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PRE Nº 25/2022 
Autor: ANDRÉ FEITOSA

Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e
dá outras providências.

Para ciência

2º - REQ Nº 443/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que seja
marcado o mais breve possível uma reunião com a diretoria da
associação do sítio Taquari com a presença do senhor Prefeito, do
Secretário de Infraestrutura e os demais secretários que tiveram
interesse de participar para tratar junto e na própria comunidade,
fazendo visitas em loco para resolução das demandas já solicitadas
através do ver. Hamilton Lira. As principais reivindicações são estas :
01-calçamentos das estradas , 02 - prefeitura assumir o pagamento
do ligador da água da população, 03- melhoria na distribuição de
água, 04- melhoria no ponto do apoio da Saúde comparação
compromisso para futuramente asfaltar a estrada da CE até a igreja
da padroeira.

Incluído na Ordem do
Dia

3º - REQ Nº 444/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário de
Infraestrutura, solicitando em caráter de urgência que a prefeitura
assuma o pagamento do funcionários ou voluntários que estão
trabalhando no sistema de abastecimento de água da comunidade
do sítio Taquari, sítio Barro Branco e sítio Mata dos Araçás.

Incluído na Ordem do
Dia

4º - REQ Nº 445/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando a recuperação da estrada do Coité, tanto a por
cima, como a das Teresas.

Incluído na Ordem do
Dia

5º - REQ Nº 446/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Secretário de Meio Ambiente, com cópia
ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando
limpeza das ruas do Alto da Alegria, nas quais foram realizadas a
poda das plantas porém deixaram todo o material retirado nas ruas.

Incluído na Ordem do
Dia

6º - REQ Nº 447/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando a recuperação das estradas dos Sítios São
Joaquim, Santa Rita, Cocos e Flores.

Incluído na Ordem do
Dia

7º - REQ Nº 448/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício para Secretaria de Infraestrutura e Obras,
com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando a drenagem do
Corredor dos Costa, no Sitio Lagoa, via esta bastante movimentada e
que passa por dificuldades com as águas servidas das populares
danificando toda a malha asfáltica.

Incluído na Ordem do
Dia

8º - REQ Nº 449/2022 
Autores: ODAIR DE MATOS, ANDRÉ
FEITOSA, ANTÔNIO FERREIRA,
CARLITO, DORIVAN, EFIGÊNIA GARCIA,
EPITÁCIO, FARRIM DO CARTÓRIO,
HAMILTON LIRA, LUANA DE ROSÁRIO,
MARCELO JUNIOR, NALDO DE
GREGÓRIO, PROFESSOR ILÂNIO, RILDO
TELES, VÉI DÊ

que sejam antecipadas as eleições para a mesa diretora para
próxima sessão ordinária, com base no parágrafo único do Art. 20 do
regimento interno.

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 443/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando que seja
marcado o mais breve possível uma reunião com a diretoria da
associação do sítio Taquari com a presença do senhor Prefeito, do
Secretário de Infraestrutura e os demais secretários que tiveram
interesse de participar para tratar junto e na própria comunidade,
fazendo visitas em loco para resolução das demandas já solicitadas
através do ver. Hamilton Lira. As principais reivindicações são estas :
01-calçamentos das estradas , 02 - prefeitura assumir o pagamento
do ligador da água da população, 03- melhoria na distribuição de
água, 04- melhoria no ponto do apoio da Saúde comparação
compromisso para futuramente asfaltar a estrada da CE até a igreja
da padroeira.

Incluído na Ordem do
Dia

2º - REQ Nº 444/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário de
Infraestrutura, solicitando em caráter de urgência que a prefeitura
assuma o pagamento do funcionários ou voluntários que estão
trabalhando no sistema de abastecimento de água da comunidade
do sítio Taquari, sítio Barro Branco e sítio Mata dos Araçás.

Incluído na Ordem do
Dia

3º - REQ Nº 445/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício à Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando a recuperação da estrada do Coité, tanto a por
cima, como a das Teresas.

Incluído na Ordem do
Dia

4º - REQ Nº 446/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Secretário de Meio Ambiente, com cópia
ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando
limpeza das ruas do Alto da Alegria, nas quais foram realizadas a
poda das plantas porém deixaram todo o material retirado nas ruas.

Incluído na Ordem do
Dia

5º - REQ Nº 447/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício ao Secretário de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando a recuperação das estradas dos Sítios São
Joaquim, Santa Rita, Cocos e Flores.

Incluído na Ordem do
Dia

6º - REQ Nº 448/2022 
Autor: PROFESSOR ILÂNIO

que seja enviado ofício para Secretaria de Infraestrutura e Obras,
com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando a drenagem do
Corredor dos Costa, no Sitio Lagoa, via esta bastante movimentada e
que passa por dificuldades com as águas servidas das populares
danificando toda a malha asfáltica.

Incluído na Ordem do
Dia

7º - REQ Nº 449/2022 
Autores: ODAIR DE MATOS, ANDRÉ
FEITOSA, ANTÔNIO FERREIRA,
CARLITO, DORIVAN, EFIGÊNIA GARCIA,
EPITÁCIO, FARRIM DO CARTÓRIO,
HAMILTON LIRA, LUANA DE ROSÁRIO,
MARCELO JUNIOR, NALDO DE
GREGÓRIO, PROFESSOR ILÂNIO, RILDO
TELES, VÉI DÊ

que sejam antecipadas as eleições para a mesa diretora para
próxima sessão ordinária, com base no parágrafo único do Art. 20 do
regimento interno.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada
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