
PAUTA DA 84ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

84ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PLO Nº 69/2022
Autor: RILDO TELES

Denomina logradouros públicos, localizados no interior do
Loteamento Lagoa Seca I e II.

Para ciência

2º - PLO Nº 70/2022
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO
VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE NA
FORMA QUE INDICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Para ciência

3º - PRE Nº 26/2022
Autor: RILDO TELES

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

Para ciência

4º - REQ Nº 455/2022
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício para Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando que seja realizado serviço de limpeza, poda de
árvores, capinação e o conserto das canaletas das ruas do bairro Vila
Santo Antônio.

Para ciência

5º - REQ Nº 456/2022
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício para a Secretaria de Obras, solicitando
esclarecimentos sobre as documentações que estão sendo exigidas
para qualquer obra que esteja sendo executada no Pé de Serra.

Para ciência

6º - REQ Nº 457/2022
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício para a Empresa de Iluminação Pública,
Prourbi, solicitando que seja realizada a reposição das luminárias da
Avenida Paulo Marques, no bairro Bulandeira.

Para ciência

7º - REQ Nº 458/2022
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário de Meio Ambiente, com cópia
ao Secretário Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que seja
realizado mutirão da limpeza, conserto de calçamento, pintura dos
meio fios, limpeza das canaletas, melhoria da iluminação pública,
entre outros serviços na comunidade do Bairro Bulandeira, tendo
em vista que tais serviços são necessários por causa do início da
festa do seu padroeiro no próximo dia 15.

Para ciência

8º - REQ Nº 459/2022
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Delegado de Polícia Civil Juliano Marcula,
solicitando as seguintes informações: 1 - Números de atendimentos
as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, nos anos de
2021 e 2022. 2 - Solicitamos também informações sobre a
possibilidade da criação de uma Sala Lilás, espaço para prestar
atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de
violência, ressaltamos a importância de um ambiente diferenciado e
apropriado às mulheres em situação de violência. Aproveito a
oportunidade para apresentar e colocar a disposição a Procuradoria
da Mulher, órgão do Poder Legislativo de Barbalha criado para
fortalecer políticas publicas para mulheres.

Para ciência

9º - REQ Nº 460/2022
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia ao
Secretário de Agricultura, solicitando que seja feito o mais rápido
possível o planejamento e o pagamento por parte da prefeitura de
algumas horas de trator pra fazer a aração das terras dos agricultores
do município.

Para ciência

10º - REQ Nº 461/2022
Autor: DORIVAN

que seja enviado um ofício para o senhor Prefeito Guilherme Saraiva,
com cópia ao Secretário de Obras, solicitando calçamento em pedra
tosca para a rua João Nepomuceno Da Silva, 52, bairro Santo
Antônio.

Para ciência

11º - REQ Nº 462/2022
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício para a Secretária de Saúde Neirilane Lopes,
solicitando a contratação de um médico e um auxiliar de farmácia
para a UBS do bairro Vila Santa Terezinha, bem como um
recepcionista para a UBS I e II do bairro Malvinas.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia2022 IntGest©

Falar com a IntGest Olá, GUILHERME DA COSTA SAMPAIO G

https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2218
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2219
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2217
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2207
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2210
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2211
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2212
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2213
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2214
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2215
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2216
https://intgest.com.br/


>

Matéria Ementa Situação

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

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

Incluído na Ordem do
Dia

2º - REQ Nº 455/2022
Autor: VÉI DÊ

que seja enviado ofício para Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, solicitando que seja realizado serviço de limpeza, poda de
árvores, capinação e o conserto das canaletas das ruas do bairro Vila
Santo Antônio.

Para ciência

3º - REQ Nº 456/2022
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício para a Secretaria de Obras, solicitando
esclarecimentos sobre as documentações que estão sendo exigidas
para qualquer obra que esteja sendo executada no Pé de Serra.

Para ciência

4º - REQ Nº 457/2022
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício para a Empresa de Iluminação Pública,
Prourbi, solicitando que seja realizada a reposição das luminárias da
Avenida Paulo Marques, no bairro Bulandeira.

Para ciência

5º - REQ Nº 458/2022
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário de Meio Ambiente, com cópia
ao Secretário Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando que seja
realizado mutirão da limpeza, conserto de calçamento, pintura dos
meio fios, limpeza das canaletas, melhoria da iluminação pública,
entre outros serviços na comunidade do Bairro Bulandeira, tendo
em vista que tais serviços são necessários por causa do início da
festa do seu padroeiro no próximo dia 15.

Para ciência

6º - REQ Nº 459/2022
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Delegado de Polícia Civil Juliano Marcula,
solicitando as seguintes informações: 1 - Números de atendimentos
as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, nos anos de
2021 e 2022. 2 - Solicitamos também informações sobre a
possibilidade da criação de uma Sala Lilás, espaço para prestar
atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de
violência, ressaltamos a importância de um ambiente diferenciado e
apropriado às mulheres em situação de violência. Aproveito a
oportunidade para apresentar e colocar a disposição a Procuradoria
da Mulher, órgão do Poder Legislativo de Barbalha criado para
fortalecer políticas publicas para mulheres.

Para ciência

7º - REQ Nº 460/2022
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, com cópia ao
Secretário de Agricultura, solicitando que seja feito o mais rápido
possível o planejamento e o pagamento por parte da prefeitura de
algumas horas de trator pra fazer a aração das terras dos agricultores
do município.

Para ciência

8º - REQ Nº 461/2022
Autor: DORIVAN

que seja enviado um ofício para o senhor Prefeito Guilherme Saraiva,
com cópia ao Secretário de Obras, solicitando calçamento em pedra
tosca para a rua João Nepomuceno Da Silva, 52, bairro Santo
Antônio.

Para ciência

9º - REQ Nº 462/2022
Autor: DORIVAN

que seja enviado ofício para a Secretária de Saúde Neirilane Lopes,
solicitando a contratação de um médico e um auxiliar de farmácia
para a UBS do bairro Vila Santa Terezinha, bem como um
recepcionista para a UBS I e II do bairro Malvinas.

Para ciência

10º - PDL Nº 2/2022
Autor: CFOD - COMISSÃO DE FIN, ORÇ
E DEF DO CONSUMIDOR

Dispõe sobre APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO da Prestação de Contas de
Governo, Exercício Financeiro 2019 da Prefeitura Municipal de
Barbalha de responsabilidade do Sr. Argemiro Sampaio Neto e dá
outras providências.

Para leitura em plenário

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º DORIVAN

2º EPITÁCIO CRUZ

2022 IntGest©

Falar com a IntGest Olá, GUILHERME DA COSTA SAMPAIO G

https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2191
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2207
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2210
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2211
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2212
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2213
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2214
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2215
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2216
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/2204
https://intgest.com.br/

