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PAUTA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

18ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PLO nº 8/2022 
Autores: ODAIR DE MATOS, ANDRÉ
FEITOSA, ANTÔNIO FERREIRA,
DORIVAN, EPITÁCIO, HAMILTON LIRA,
LUANA DE ROSÁRIO, VÉI DÊ

Dispõe sobre a criação de honrarias pelo Município de Barbalha e dá
outras providências.

Para ciência

2º - PLO nº 9/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

Dispõe sobre alterações nas Leis 1.431/2000, 1.904/10 da forma que
indica, e dá outras providências.

Para ciência

3º - PLO nº 10/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito
Municipal

Dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos municipais
da categoria do magistério da forma que indica, e dá outras
providências.

Para ciência

4º - REQ nº 122/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário do Trabalho, Desenvolvimento
Social, Mulheres e Direitos Humanos do município, com cópia ao
prefeito Dr. Guilherme, solicitando que seja instalado o mais breve
possível no município de Barbalha a Casa do Cidadão. Solicita
também, que seja em um local no centro da cidade para melhor
atender a população, especialmente as pessoas que se deslocam de
diversas comunidades da zona rural.

Para ciência

5º - REQ nº 121/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a secretaria de educação com cópia ao
prefeito municipal, pedindo que seja cumprida a Lei de 1/3 reservado
aos professores do fundamental 1 e 2,pois este direito não está sendo
extensivo a todos.

Para ciência

6º - REQ nº 123/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado um ofício ao prefeito municipal de Barbalha, Dr.
Guilherme Saraiva, com cópia a Secretária Municipal de
Planejamento e Gestão, solicitando aos mesmos a contratação de
um funcionário (coveiro), para a realização de ações quando
necessário nos Cemitérios Públicos do Pé de Serra, tanto o Cemitério
do Caldas como o do Sítio Macaúba. Indicamos também que seja
feito a aquisição de um terreno para a construção de um novo
Cemitério para dar suporte a todo Pé de Serra.

Para ciência

7º - REQ nº 124/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia a PROURB, solicitando a reposição de
luminárias, especialmente de leds, nas Avenida Dr. Pio Sampaio,
Avenida 17 de Agosto, Avenida Paulo Maurício e Avenida Antônio
Correia. Requer também, que seja enviado a Câmara Municipal, o
saldo da conta de energia arrecadado, bem como, uma relação dos
saldos pagos da iluminação pública nos últimos 12 meses.

Para ciência

8º - REQ nº 125/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, com cópia a Secretária de Educação, solicitando resoluções
para as demandas da população do morada Cisney. Dentre elas
requeremos que o ônibus escolar tenha como parada final a Padaria
do Luiz no Morada Cisney, visto que a parada atual fica muito
distante para mães buscarem os alunos. Que seja enviada uma
máquina para planear as ruas que estão intransitáveis e
esburacadas devidos as chuvas, e nesse mesmo sentido, solicitamos
que seja divulgado e definido os dias em que haverá a coleta de lixo,
visto que a população fica sem saber o dia certo da coleta na
localidade.

Para ciência

9º - REQ nº 126/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando que reveja o reajuste dos professores 33,24 % assim como
foi prometido, tendo em vista que a categoria é mais do que
merecedora.

Para ciência

10º - PIND nº 3/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

Dispõe sobre a criação do Circuito de Vale do Cariri de Cicloturismo
de incentivo ao uso de bicicletas e turismo no município de
Barbalha-CE e dá outras providências.

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

Proposições da Ordem do Dia

Matéria Ementa Situação

1º - REQ nº 121/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a secretaria de educação com cópia ao
prefeito municipal, pedindo que seja cumprida a Lei de 1/3 reservado
aos professores do fundamental 1 e 2,pois este direito não está sendo
extensivo a todos.

Para ciência

2º - REQ nº 122/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Secretário do Trabalho, Desenvolvimento
Social, Mulheres e Direitos Humanos do município, com cópia ao
prefeito Dr. Guilherme, solicitando que seja instalado o mais breve
possível no município de Barbalha a Casa do Cidadão. Solicita
também, que seja em um local no centro da cidade para melhor
atender a população, especialmente as pessoas que se deslocam de
diversas comunidades da zona rural.

Para ciência

3º - REQ nº 123/2022 
Autor: MARCELO JUNIOR

que seja enviado um ofício ao prefeito municipal de Barbalha, Dr.
Guilherme Saraiva, com cópia a Secretária Municipal de
Planejamento e Gestão, solicitando aos mesmos a contratação de
um funcionário (coveiro), para a realização de ações quando
necessário nos Cemitérios Públicos do Pé de Serra, tanto o Cemitério
do Caldas como o do Sítio Macaúba. Indicamos também que seja
feito a aquisição de um terreno para a construção de um novo
Cemitério para dar suporte a todo Pé de Serra.

Para ciência

4º - REQ nº 124/2022 
Autor: RILDO TELES

que seja enviado ofício para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos, com cópia a PROURB, solicitando a reposição de
luminárias, especialmente de leds, nas Avenida Dr. Pio Sampaio,
Avenida 17 de Agosto, Avenida Paulo Maurício e Avenida Antônio
Correia. Requer também, que seja enviado a Câmara Municipal, o
saldo da conta de energia arrecadado, bem como, uma relação dos
saldos pagos da iluminação pública nos últimos 12 meses.

Para ciência

5º - REQ nº 125/2022 
Autor: EFIGÊNIA GARCIA

que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, com cópia a Secretária de Educação, solicitando resoluções
para as demandas da população do morada Cisney. Dentre elas
requeremos que o ônibus escolar tenha como parada final a Padaria
do Luiz no Morada Cisney, visto que a parada atual fica muito
distante para mães buscarem os alunos. Que seja enviada uma
máquina para planear as ruas que estão intransitáveis e
esburacadas devidos as chuvas, e nesse mesmo sentido, solicitamos
que seja divulgado e definido os dias em que haverá a coleta de lixo,
visto que a população fica sem saber o dia certo da coleta na
localidade.

Para ciência

6º - REQ nº 126/2022 
Autor: TÁRCIO HONORATO

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, Dr. Guilherme Saraiva,
solicitando que reveja o reajuste dos professores 33,24 % assim como
foi prometido, tendo em vista que a categoria é mais do que
merecedora.

Para ciência

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
Oradores da Palavra Facultada

Ordem Orador

1º RILDO TELES

2º FARRIM DO CARTÓRIO

3º DORIVAN

4º ANDRÉ FEITOSA

5º PROFESSOR ILÂNIO

6º ODAIR DE MATOS

7º LUANA DE ROSÁRIO

8º BOSCO VIDAL

9º TÁRCIO HONORATO

Falar com a IntGest Olá, GUILHERME DA COSTA SAMPAIO G

https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1749
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1750
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1751
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1752
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1753
https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/materia/1754


16/03/22, 14:19 SIGL - Sistema Integrado de Gestão Legislativa

https://camaradebarbalha.ce.intgest.com.br/sessao/224/pauta-sessao/ 3/3

2022©  IntGest

>

Falar com a IntGest Olá, GUILHERME DA COSTA SAMPAIO G

https://intgest.com.br/

