
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5ª 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. Luiz Carlos Santiago (Mestre San) 

 

Expediente 

Palavra facultada aos vereadores 

Ordem do Dia 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº055/2022 (do executivo) que atualiza o piso salarial 

de cargos de provimento efetivo no município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº055/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº056/2022 (do executivo) que atualiza o piso salarial 

de cargos diversos, no município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº056/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº057/2022 (do executivo) que regulamenta as 

atividades do Conselho Tutelar do município de Jijoca de Jericoacoara em conformidade com a 

Lei Federal nº 8.069/1990. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº057/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar nº058/2022 (do executivo) que altera a 

Lei Complementar Municipal nº169/2022 que dispõe sobre a reestruturação administrativa da 

Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei Complementar nº058/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº31/2022 (do legislativo / vereador Everardo Diogo) 

que dispõe sobre denominação 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 nº31/2022. 



 
 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº32/2022 (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 nº32/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº33/2022 (do legislativo / vereador Maurício Freitas) 

que dispõe sobre a regulamentação da contratação de uma casa de apoio para acolher os 

acompanhantes de pessoas hospitalizadas na cidade de Sobral. 

 Votação do Pedido de Urgência 

 Votação do Projeto de Lei nº33/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Indicação nº15/2022 (da vereadora Cleângela Marçal) que 

Indica ao Poder Executivo, através da secretaria municipal competente, no mês de outubro, a 

iluminação na cor rosa, nos pontos turísticos e locais públicos de Jijoca de Jericoacoara e dá 

outras providências. 

 Votação do Projeto de Indicação nº15/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Indicação nº16/2022 (do vereador Maurício Freitas) que 

indica ao poder executivo que adote as medidas necessárias objetivando a pavimentação em 

bloco intertravados e a iluminação pública na Rua da lagoa, entre o trecho da casa do João 

Jaime até as proximidades de Jijoca dos Lulas. 

 Votação do Projeto de Indicação nº16/2022. 

 

 Leitura e discussão do Requerimento nº05/2022 (do vereador Jair Silva) que Requer do 

Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, a inclusão dos festejos de Nossa 

Padroeira, Santa Luzia, no calendário oficial de eventos culturais do município de Jijoca de 

Jericoacoara, requeiro ainda a atualização das informações no site oficial da prefeitura deste 

município e dá outras providências. 

 Votação do Requerimento nº05/2022. 
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