
 
 

 

 

 

4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO 3º ANO DA 8ª 
LEGISLATURA.  

Abertura às 18h 

 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 Parecer nº01/2023, referente ao Veto Parcial do Projeto de 

Lei nº36/2022 (do legislativo) que regulamenta a colocação de placas informativas em 

todas as obras públicas realizadas no município de Jijoca de Jericoacoara. 

 Votação do Parecer 01/2023. 

 Votação do Veto referente ao Projeto de Lei nº36/2022. 

 

 Leitura e discussão da mensagem de Veto ao Projeto de Lei nº02/2023 (do 

legislativo) que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação visual nos alunos 

matriculados na rede municipal de ensino de Jijoca de Jericoacoara. 

 Encaminhado para Comissão de Constituição Justiça e Redação. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº008/2023 (do executivo) atualiza o piso 

salarial, no município de Jijoca de Jericoacoara, dos agentes comunitários de saúde 

(ACS) e agente de combate a endemias (ACE), nos termos da EC 120/2022 e adota 

outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº008/2023. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº009/2023(do executivo) que altera a Lei 

Municipal nº708/2022 que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração (PCCR) 

do município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº009/2023. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº010/2023(do executivo) que autoriza a 

cessão de imóvel público para implantação da Estação de Tratamento de Água(ETA) 

na Vila de Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº010/2023. 



 
 

 

 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº011/2023 (do executivo) que institui o 

serviço especial e cria gratificação por atividade especial para motoristas da secretaria 

de educação na forma que indica e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº011/2023. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº012/2023(do executivo) que autoriza o poder 

executivo municipal a conceder patrocínio para promoção das atividades culturais na 

Vila de Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº012/2023. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº013/2023(do executivo) que altera o limite 

máximo de consignação mensal com desconto automático em folha de pagamento, em 

razão do advento da Lei Federal nº14.509, de 27 de dezembro  de 2022 e adota outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº013/2023. 

 

 Leitura e discussão do Requerimento nº02/2023(dos vereadores Maurício Freitas e 

Fernando Edson) que requerem informações e documentos comprobatórios ao prefeito 

municipal acerca da contratação realizada com a coopamulti cooperativa, por meio do 

Registro de Preços visando futuras e eventuais contratações de empresa, cooperativa, 

entidade especializada para prestação de serviços complementares na área da saúde 

no município de Jijoca de Jericoacoara-CE, autuado sob o nº2019.08.27.01 PP/2019. 

 Votação do Requerimento nº02/2023. 

 

 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 01 de março de 2023. 


