
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO 2º ANO DA 8ª LEGISLATURA  

Abertura às 9h 

 Entoação do Hino Nacional; 

 Assinatura do Livro de Presença; 

 Discussão e votação da Ata da Sessão anterior. 

 

Expediente 

Palavra facultada aos vereadores 

Ordem do Dia 

 

 Leitura do Parecer nº06/2022, referente ao Projeto de Lei nº14/2022 (de autoria do legislativo 

vereador Maurício) que dispõe sobre a publicação nos sites oficiais da prefeitura municipal de Jijoca 

de Jericoacoara, as listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções 

cirúrgicas na central de regulação e rede pública de saúde do município de Jijoca de Jericoacoara. 

 Votação do Parecer nº06/2022. 

 Votação do Projeto de Lei nº14/2022. 

 

 Leitura do Parecer nº07/2022 referente ao Projeto de Lei nº025/2022 (de autoria do executivo) que 

estabelece a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2023, na forma 

que indica. 

 Votação do Parecer nº07/2022. 

 Votação do Projeto de Lei nº025/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº027/2022(de autoria do executivo) que dispõe sobre a 

regulamentação no município de Jijoca de Jericoacoara da Lei Federal nº13.935/2019 que dispõe 

sobre a prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social nas redes públicas de educação 

básica. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº027/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº18/2022(de autoria do legislativo / vereador Everardo) que 

denomina Via pública no município de Jijoca de Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem 

denominação oficial e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº18/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº19/2022(de autoria do legislativo / vereador Louro 

Bernaldino) que denomina Via pública no município de Jijoca de Jericoacoara, que atualmente 

encontra-se sem denominação oficial e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº19/2022. 

 

 



 
 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Indicação nº06/2022 (de autoria do vereador Valdenes) que 

indica ao poder executivo que seja realizada a construção de academia ao ar livre e brinquedopraça 

na localidade Córrego do Mourão e dá outras providências. 

 Votação do Projeto de Indicação nº06/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Indicação nº07/2022 (de autoria do vereador Arnoldo) que indica 

a instalação de equipamentos públicos tipo: Areninha, Brinquedopraça e Academia ao ar livre anexo a 

Escola Francisco Raimundo Dutra, na localidade de Córrego do Urubu, no município de Jijoca de 

Jericoacoara-Ceará. 

 Votação do Projeto de Indicação nº07/2022. 
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