
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO 4º ANO DA 7ª LEGISLATURA 

 

   Abertura às nove horas. 

• Discussão e votação da Ata da Sessão anterior;  

 

                                                              Expediente 
 

Palavra facultada aos Vereadores  

 

Ordem do Dia 

 

• Leitura e discussão do Projeto de Lei nº032/2020, que autoriza a abertura de crédito 

adicional especial ao vigente orçamento da seguridade social e dá outras providências. 

• Votação do Pedido de Urgência. 

• Votação do Projeto de Lei nº032/2020. 

 

• Leitura e discussão do Projeto de Lei nº033/2020, que autoriza a abertura de crédito 

adicional especial ao vigente orçamento da seguridade social e dá outras providências. 

• Votação do Pedido de Urgência. 

• Votação do Projeto de Lei nº033/2020. 

 

• Leitura e discussão do Projeto de Lei nº034/2020, do vereador Arnoldo dias, que 

dispõe sobre denominação de Ruas do município de Jijoca de Jericoacoara, que 

atualmente encontram-se sem denominação oficial(SDO) e dá outras providências. 

• Votação do Pedido de Urgência. 

• Votação do Projeto de Lei nº034/2020. 

 

• Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº03/2020, do vereador Jair 

Silva, que concede título de cidadão jijoquense ao enfermeiro Ricardo César 

Rodrigues Rios Filho e dá outras providências.  

• Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº03/2020. 

 

• Leitura do Requerimento nº17/2020, dos vereadores Roberto Canuto, Keille Brandão, 

Daniel do Baixio, Claudionor Tratores e Cleângela Marçal, que requerem a instauração 

de CPI para apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos no 

combate ao covid-19, praticado pelo Sr. Lindbergh Martins. 

 

• Leitura do Requerimento nº18/2020, dos vereadores Roberto Canuto, Keille Brandão, 

Daniel do Baixio, Claudionor Tratores e Cleângela Marçal, que requerem a instauração 

de CPI diante dos indícios de sonegação de contribuições patronais, praticado pelo Sr. 

Lindbergh Martins. 



 

 
 

 

• Leitura do Requerimento nº19/2020, dos vereadores Louro Bernaldino, Raimundinho 

Torquatro, Brancoso e Arnoldo Dias, que requerem a instauração de CPI com a 

finalidade de investigar e apurar indícios de ilicitude no exercício da defesa do interesse 

público do município de Jijoca de Jericoacoara, com consequentes danos a todos os 

munícipes. 

 

 

 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 07 de agosto de 2020. 


