
\ CÂMARA MUNICIPAL DE 
JUOCA DE JERICOACOARA 

ga SESSÃO ORDINÁRIA DO 1 0  PERÍODO LEGISLATIVO DO 1° ANO DA 8a LEGISLATURA. 

Abertura às 9h. 

. Discussão e votação das Atas das Sessões anteriores. 

Expediente 

Palavra facultada aos vereadores 

Ordem do Dia 

• Leitura do Parecer do TCE, sobre a prestação das contas de governo do Ex. Prefeito 
Francisco Lindomar Filomeno Oliveira, referente ao exercício financeiro de 2013. 

• Encaminhado para a comissão de Finanças Orçamento e Tributação 

• Leitura e discussão do Projeto de Lei n 002512021, que estabelece a Lei das 
Diretrizes Orçamentárias (LIDO) para o exercício financeiro de 2022, na forma que 
indica. 

• Encaminhado para as comissões de: Constituição Justiça e Redação; Finanças 
Orçamento e Tributação e; Obras e Serviços Públicos. 

• Leitura e discussão do Projeto de Lei n 002712021, que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial ao vigente orçamento fiscal e dá outras providências. 

• Votação do Pedido de Urgência. 

• Votação do Projeto de Lei n 002712021. 

• Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar n 102812021 que autoriza a 
compensação de débitos e créditos fiscais entre o município de Jijoca de Jericoacoara 
e seus contribuintes para extinção de créditos tributários municipais e dá outras 
providências. 

• Votação do Pedido de Urgência. 

• Votação do Projeto de Lei Complementar n 002812021 

• Leitura e discussão do Projeto de Lei n° 02912021 que altera a Lei Municipal 
n068012021, que dispõe sobre a criação do Programa Conta Paga para apoiar e 
desenvolver uma política pública de combate à pobreza no município de Jijoca de 
Jericoacoara. 

• Votação do Pedido de Urgência. 

• Votação do Projeto de Lei n 002912021. 
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• Leitura e discussão do Projeto de Indicação n 00512021, do vereador Raimundim 
Torquato, que indica a colocação de camada asfáltica na via pública que liga a 
Avenida Jericoacoara à localidade da Lagoa Grande, iniciando na esquina da 
residência do Sr. Chagas Brandão, passando pela localidade do Córrego da 
Forquilha e terminando na guarita que dá acesso ao Parque Nacional, no município 
de Jijoca de Jericoacoara-CE. 

o Votação do Projeto de Indicação n 00512021. 

• Leitura e discussão do Projeto de Indicação n 00612021, do vereador Everardo, 
que indica a construção de uma praça ao redor da Igreja de São Rafael, localizada na 
comunidade do Córrego do Mourão, no município de Jijoca de Jericoacoara-CE. 

• Votação do Projeto de Indicação n 00612021. 

• Leitura e discussão do Projeto de Indicação n 10712021 da vereadora Cleân gela 

que indica a reforma e ampliação da escola municipal de ensino fundamental José 
Dionísio de Sousa, bem como reconstrução/reforma do Núcleo de atendimento 
pedagógico especializado, localizado na referida escola no município de Jijoca de 
Jericoacoara, Estado do Ceará. 

• Votação do Projeto de Indicação n 00712021 

• Leitura e discussão do Requerimento n 04612021 do vereador Fernando, que requer 
do poder executivo municipal a construção de pontos de embarque e desembarque, 
com abrigos que protejam os passageiros do sol e da chuva, que sejam construídos 
nos seguintes pontos: na avenida Jericoacoara, ao lado da serraria do Airton, na 
avenida Sergio Herreiro próximo ao Zé do Jonas, no Córrego da Forquilha 1, próximo 
a residência do senhor Antonio Davi e outro próximo a residência do senhor Eudes e 
outro na Lagoa Grande próximo a residência do senhor Zé Patinha. 

• Votação do Requerimento n 14612021. 

• Leitura e discussão do requerimento n 04712021 do vereador Fernando, que requer 
do poder executivo municipal a revitalização do campo do Pueirão, localizado na 
comunidade do Cruzeiro do Brandão, incluindo na obra o gramado, cerca e 
iluminação. 

• Votação do Requerimento n 04712021. 

• Leitura e discussão do Requerimento n°4912021 do vereador Jair, que dispõe 
sobre a criação do plano municipal de imunização, visando planejar e intensificar a 
vacinação contra a covid-19 e incluir no grupo prioritário os garis, os mototaxistas, os 
camioneteiros e os bugueiros do município de Jijoca de Jericoacoara-CE. 

• Votação do Requerimento n 14912021. 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 30 de abril de 2021 
9 Av. Jencoacoara, 474 - CEP: 62598-000 - Jjoca de Jericoacoara - Ceará 

t.. Fone: (88) 36691142 	CNPJ:69.727.51910001-72 

E-mail: camarajijoca@hotmail.com  

© Site: www.cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br  


