
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
12ª 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 e discussão do Projeto de Lei nº029/2022 (de autoria do executivo) que autoriza o poder 

executivo a conceder subsídio para instituições ou entidades esportivas sem fins lucrativos de Jijoca 

de Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº029/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº030/2022 (de autoria do executivo) que autoriza o poder 

executivo a firmar termo de colaboração com a cooperativa dos catadores de materiais recicláveis de 

Jijoca de Jericoacoara, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 27.914.511/0001-75 e dá outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº030/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº031/2022 (de autoria do executivo) que autoriza e ratifica ao 

poder executivo municipal conceder premiação aos vencedores do 29º festival de quadrilhas Jijoca 

Jeri Junino e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº031/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar nº032/2022 (de autoria do executivo) que cria 

novo cargo de provimento efetivo no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei Complementar nº032/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº033/2022 (de autoria do executivo) que altera disposições 

de Leis Municipais e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº033/2022. 

  



 
 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº21/2022(de autoria do legislativo / vereador Louro 

Bernaldino) que altera a Lei nº740/2022, de 13 de maio de 2022, que dispõe sobre denominação de 

via pública localizada no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº21/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº23/2022(de autoria do legislativo / vereador Raimundinho 

Torquato) que dispõe sobre denominação oficial 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 nº23/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº024/2022 (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 nº024/2022. 

 

 . 
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