
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º 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. Francisco Lindomar Filomeno Oliveira (Ex-prefeito de 

Jijoca de Jericoacoara-CE, exercício 2013 a 2016). 

 

Expediente 

Palavra facultada aos vereadores 

Ordem do Dia 

 

 Leitura do Parecer nº08/2022, referente as contas de governo do ex prefeito Francisco 

Lindomar Filomeno Oliveira, exercício financeiro de 2015. 

 Votação do Parecer nº08/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº045/2022, (do executivo) que institui ajuda de custos 

para médicos participantes do Programa Médicos pelo Brasil(PMPB) no âmbito do município de 

Jijoca de Jericoacoara-CE e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº045/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº046/2022, (do executivo) que autoriza o poder 

executivo municipal a conceder patrocínio para promoção das atividades culturais da 11ª edição 

do festival de Choro e Jazz de Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº046/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº047/2022 (do executivo) que altera a Lei municipal 

nº764/2022 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 nº047/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº29/2022 (do legislativo / vereador Fernando) 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 nº29/2022. 



 
 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº09/2022 (do vereador Jair Silva) que 

confere o Título de Cidadão Jijoquense ao Professor João Vitor de Albuquerque e dá outras 

providências. 

 Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº09/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Indicação nº13/2022 (da vereadora Cleângela) que indica 

ao Poder Executivo através da secretaria competente a distribuição gratuita de absorventes 

higiênicos a alunas da rede pública municipal de ensino de Jijoca de Jericoacoara-CE e dá 

outras providências. 

 Votação do Projeto de Indicação nº13/2022. 
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