
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º 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. 

 

 Inscrito na palavra facultada o Sr Jeison Santos - Presidente da APAE (Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais) de Jijoca de Jericoacoara-CE. 

 

Expediente 

Palavra facultada aos vereadores 

 

Ordem do Dia 

 

 Leitura do Parecer prévio nº 00148/2022, (do Tribunal de Contas do Estado do Ceará) 

referente as contas de governo do ex prefeito Francisco Lindomar Filomeno Oliveira, exercício 

financeiro de 2015. 

 Encaminhado para a Comissão de Finanças Orçamento e Tributação. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº040/2022, (do executivo) que atualiza o piso salarial, 

no município de Jijoca de Jericoacoara, dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agente de 

combate as endemias (ACE), nos termos da EC 120/2022 e adota outras providências.  

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº040/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº041/2022 (do executivo) que regulamenta os padrões 

de emissão e imissão de ruídos e vibrações no município de Jijoca de Jericoacoara e adota 

outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência.  

 Votação do Projeto de Lei nº0412022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº042/2022 (do executivo) que altera a Lei Municipal 

nº524/2018 que dispõe sobre a autorização de repasse de verbas da Taxa do Turismo 

Sustentável, através de convênio, entre o município e clínicas veterinárias, associações, ong`s 

de proteção aos animais e outras, visando ao controle da população animal e zoonoses no 

município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº042/2022.  

 

 



 
 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº043/2022 (do executivo) que autoriza o Poder 

Executivo Municipal a conceder premiação aos vencedores dos eventos esportivos de Jijoca de 

Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº043/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº044/2022 (do executivo) que autoriza o Poder 

Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, prestar garantias e dá outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº044/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº26/2022 (do legislativo / vereador Everardo) que 

dispõe sobre denominação oficial de vias públicas, localizadas 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 nº26/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº27/2022 (do legislativo / vereador Louro) que dispõe 

sobre denominação da Unidade Básica de Saúde-UBS, localizada no Córrego da Forquilha III e 

dá outras providências.  

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº27/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº28/2022 (do legislativo / vereador Arnoldo Dias) 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 nº28/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº07/2022 (do vereador Jair Silva) que 

confere o Título de Cidadã Jijoquense a Srª Josedna da Silva Dias e da outras providências. 

 Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº07/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº08/2022 (do vereador Louro 

Bernaldino) que confere Título de Cidadã Jijoquense a Srª Joila Carneiro Mesquita Mororó e dá 

outras providências. 

 Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº08/2022. 

 



 
 

 Leitura e discussão do Projeto de Indicação nº12/2022 (do vereador Reginaldo) que indica ao 

Poder Executivo Municipal a cultura oceânica na rede municipal de ensino em Jijoca de 

Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Projeto de Indicação nº12/2022. 

 

 Leitura e discussão da moção de homenagem nº02/2022(do vereador Reginaldo) para 

Capitania dos Portos em Camocim. 

 Votação da Moção de homenagem nº02/2022. 
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