
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3ª 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. 

 

Expediente 

Palavra facultada aos vereadores 

Ordem do Dia 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar nº049/2022, (do executivo) que altera a 

Lei Complementar nº107/2015 que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e dá outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei Complementar  nº049/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar nº050/2022, (do executivo) que altera e 

acrescenta dispositivos a Lei Complementar nº109/2017- Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 

do Solo e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei Complementar nº050/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº051/2022 (do executivo) que atualiza o piso salarial, 

no município de Jijoca de Jericoacoara, do Fiscal de obras e Posturas e adota outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº051/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº052/2022 (do executivo) que atualiza o piso salarial, 

no município de Jijoca de Jericoacoara, do Procurador do Município e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº052/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº053/2022 (do executivo) que dispõe sobre a 

regulamentação da carga horária do Profissional Fonoaudiólogo no município de Jijoca de 

Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº053/2022. 

 

 



 
 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº054/2022 (do executivo) que dispõe sobre a 

unificação dos cargos de Agente de Tributos Municipais e Agente de Arrecadação, passando a 

ser utilizado para ambos a nomenclatura Agente de Tributos e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº054/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº10/2022 (do vereador Everardo) que 

confere o Título de Cidadão Jijoquense ao Professor Francisco Vanderlin de Araújo e dá outras 

providências. 

 Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº10/2022. 
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