
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO 2º ANO DA 8ª LEGISLATURA  

Abertura às 9h 

 Entoação do Hino Municipal; 

 Assinatura do Livro de Presença; 

 Discussão e votação da Ata da Sessão anterior. 

 

                                                                    Expediente 

Palavra facultada aos vereadores  

Ordem do Dia 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº08/2022, (de autoria do legislativo/vereador 

Arnoldo) que declara como Patrimônio Cultural Imaterial o Reisado, em Jijoca de 

Jericoacoara, desenvolvido pelos Mestres da Cultura Jijoquense. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº08/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº09/2022, (de autoria do legislativo/vereador 

Arnoldo) que dispõe sobre denominação de ruas no 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 nº09/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº10/2022 (de autoria do legislativo/ vereador 

Everardo) que dispõe sobre denominação de via pública, localizada no município de Jijoca de 

Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem denominação oficial(SDO) e dá outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº10/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº11/2022, (de autoria do legislativo/ vereador 

Everardo) que dispõe sobre denominação de via pública, localizada no município de Jijoca de 

Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem denominação oficial(SDO) e dá outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº11/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto do Legislativo de Lei nº12/2022 (da Mesa Diretora), que 

altera a Lei nº709/2022 de 07 de janeiro de 2022 e Lei nº464/2017 de 31 de janeiro de 2017 e 

dá outras providências. 



 
 

 

 Encaminhado para as comissões de: Constituição Justiça e Redação / Finanças 

Orçamento e Tributação. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº13/2022 (de autoria do Legislativo / vereador Jair 

Silva) que dispõe sobre denominação oficial de via pública localizada no município de Jijoca 

de Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº13/2022. 

 

 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 18 de março de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


