
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
13ª 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 

 

 Inscrito na palavra facultada o Sr. Danilo Menezes da Silva (secretário de Aquicultura e Pesca, Chico Bento)  

 

 

Expediente 

Palavra facultada aos vereadores 

Ordem do Dia 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº034/2022 (de autoria do executivo) que dispõe sobre a 

criação do programa “Ressignificando Vidas: Protegendo Crianças e Adolescentes” no município de 

Jijoca de Jericoacoara, que institui a escuta terapêutica e as orientações psicossociais nas escolas, 

visando a proteção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas  de violência 

autoprovocadas. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº034/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar nº035/2022 (de autoria do executivo) que 

altera artigo da Lei Complementar nº107/2015, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de 

Jijoca de Jericoacoara. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei Complementar nº035/2022.  

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº036/2022 (de autoria do executivo) que institui a política 

municipal de prevenção da automutilação e do suicídio e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº036/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº037/2022 (de autoria do executivo) 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 nº037/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº038/2022 (de autoria do executivo) 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 nº038/2022. 

 

 



 
 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº039/2022 (de autoria do executivo) que dispõe sobre  

criação da creche Proinfância Maria Juranir Bastos Souza na rede municipal de ensino e adota outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº039/2022. 

  

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº025/2022 (de autoria do legislativo / vereador Reginaldo) 

que institui no município de Jijoca de Jericoacoara, o Dia do Pescador. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº025/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº03/2022, que confere Título de Cidadão 

Jijoquense ao Sr. Camilo Sobreira de Santana e dá outras providências. 

 Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº03/2022. 

 

 Leitura e Discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº04/2022, que confere Título de Cidadão 

Jijoquense ao Sr. Lindbergh Martins e dá outras providências. 

 Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº04/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº05/2022, que confere Título de Cidadão 

Jijoquense ao Sr. Francisco Ary Leite Pereira Filho e dá outras providências. 

 Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº05/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº06/2022, que confere Título de Cidadã 

Jijoquense a Srª Maria Pergentina Andrade Fonteles e dá outras providências. 

 Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº06/2022. 

 

 Votação do Projeto de Indicação nº10/2022, (dos vereadores Everardo Diogo e Valdenes da Carne) 

que indicam ao Poder Executivo Municipal a reforma da escola Joaquim Ferreira Neto, localizada no 

Córrego do Mourão, transformando-a em uma Creche, na forma que indica e dá outras providências. 

 Votação do Projeto de Indicação nº10/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Indicação nº11/2022 (da vereadora Cleângela Marçal) que 

requer do Poder Executivo Municipal a pavimentação da Rua José Domingos, na sede do município 

de Jijoca de Jericoacoara-CE e dá outras providências. 

 Votação do Projeto de Lei nº11/2022.  

 

 Leitura e discussão do Requerimento nº04/2022 (do vereador Arnoldo Dias) que requer a alteração 

da municipalidade de Camocim para Jijoca de Jericoacoara, constante nas contas de energia enviadas 

pela ENEL, dos munícipes que residem na localidade de Lagoa das Pedras no município de Jijoca de 

Jericoacoara. 

 Votação do Requerimento nº04/2022. 
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