
PAUTA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 22ª LEGISLATURA

19ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura

�. Expediente - Sessão Ordinária
Despachos do Expediente

Matérias do Expediente

Matéria Ementa Situação

1º - PLO nº 11/2022 
Autor: DR. GUILHERME - Prefeito Municipal

Dispõe sobre a regulamentação do licenciamento e autorização ambiental
no âmbito do Município de Barbalha/CE.

Para ciência

2º - PLO nº 12/2022 
Autor: DORIVAN

Dispõe sobre a reserva de vagas de emprego, ou estágio para pessoas
autodeclaradas travestis ou transexuais nos quadros de funcionários e de
empresas com incentivos e contratos com a Prefeitura Municipal de
Barbalha.

Para ciência

3º - PLO nº 13/2022 
Autor: DORIVAN

Autoriza a criação do CENTRO DE ATENDIMENTO JURÍDICO
ESPECIALIZADO- CAJE, do Município de Barbalha e dá outras
providências.

Para ciência

4º - REQ nº 127/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando do mesmo que
seja feito um projeto de pavimentação em todas as ruas que não existe
calçamento na comunidade do bairro Mata dos Limas incluindo a
drenagem das águas pluviais que ficam causando grandes transtornos aos
moradores, principalmente da rua conhecida como Rua P-1. Solicito
também, que seja enviado cópia deste requerimento bem como um ofício
da prefeitura juntamente com o projeto para o Governo do Estado do
Ceará a fim de solicitar ajuda financeira.

Para ciência

5º - REQ nº 128/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação com cópia ao Ministério
Público, pedindo em caráter de urgência professor para a Escola Antônio
Costa Sampaio, localizada no sítio Betânia.

Para ciência

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

Proposições da Ordem do Dia

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 leitura em plenário

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 leitura em plenário

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 leitura em plenário

4º - REQ nº 127/2022 
Autor: HAMILTON LIRA

que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando do mesmo que
seja feito um projeto de pavimentação em todas as ruas que não existe
calçamento na comunidade do bairro Mata dos Limas incluindo a
drenagem das águas pluviais que ficam causando grandes transtornos aos
moradores, principalmente da rua conhecida como Rua P-1. Solicito
também, que seja enviado cópia deste requerimento bem como um ofício
da prefeitura juntamente com o projeto para o Governo do Estado do
Ceará a fim de solicitar ajuda financeira.

Para ciência

5º - REQ nº 128/2022 
Autor: BOSCO VIDAL

que seja enviado ofício a Secretaria de Educação com cópia ao Ministério
Público, pedindo em caráter de urgência professor para a Escola Antônio
Costa Sampaio, localizada no sítio Betânia.

Para ciência

6º - 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 leitura em plenário

Orador da Tribuna Popular

�. Palavra Facultada - Sessão Ordinária
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