
 

 
 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO 3º ANO DA 7ª LEGISLATURA 

 

Abertura as _____. 

● Entoação do Hino Nacional; 

● Assinatura do Livro de Presença; 

● Discussão e votação da Ata da Sessão anterior;  

 

                                                              Expediente 
 

Palavra facultada aos Vereadores  

 

Ordem do Dia 

 

● Leitura do Parecer nº35/2019 referente ao Projeto de Lei nº073/2019, que define as 

atribuições dos cargos técnicos efetivos da secretaria de infraestrutura e planejamento e 

dá outras providências. 

● Votação do Parecer nº35/2019. 

● Votação do Projeto de Lei nº073/2019. 

 

● Leitura do Parecer nº36/2019, referente ao Projeto de Lei nº074/2019, que altera 

dispositivos da Lei municipal nº514/2018 que cria no município de Jijoca de Jericoacoara 

o serviço público de transporte individual de passageiros em veículos automotor tipo 

moto-táxis e dá outras providências. 

● Votação do Parecer nº36/2019. 

● Votação do Projeto de Lei nº074/2019. 

 

● Leitura e discussão do projeto de Lei nº076/2019, que dispõe sobre a denominação da 

areninha localizada na Rua Campo Grande ao lado da creche Sergio Herrero e dá outras 

providências. 

● Votação do Pedido de Urgência. 

● Votação do Projeto de Lei nº076/2019. 

 

● Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 077/2019, que altera o art.8º, Inciso I da Lei 

nº526/18 - Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2019, na forma que indica. 

●  Votação do Pedido de Urgência. 

● Votação do Projeto de Lei nº077/2019. 

 

● Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 079/2019, que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder premiação aos vencedores da 8ª Regata de canoas de Jericoacoara 

e dá outras providências. 

● Encaminhar para as Comissões de: Constituição Justiça e Redação; Finanças 

Orçamento e Tributação. 



 

 
 

 

 

 

● Leitura e discussão do Projeto de Lei nº080/2019, que dispõe sobre a denominação do 

Polo de atendimento da criança e do adolescente, localizado na Vila de Jericoacoara e dá 

outras providências. 

● Votação do Pedido de Urgência. 

● Votação do Projeto de Lei nº080/2019. 

 

● Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 081/2019, que dispõe sobre a denominação da 

areninha localizada na comunidade do Borges no município de Jijoca de Jericoacoara e 

dá outras providências. 

● Votação do Pedido de Urgência. 

● Votação do Projeto de Lei nº080/2019. 

 

● Leitura e discussão do Projeto de Resolução nº04/2019, que dispõe sobre a criação do 

sistema de controle interno da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara e dá outras 

providências. 

● Encaminhar para a Comissão de Constituição Justiça e Redação. 

 

● Leitura e discussão do Requerimento nº11/2019, do vereador Claudionor Vasconcelos, 

que requer a pavimentação do solo terreno da garagem, como também a construção da 

cobertura (telhado) para prover sombra aos veículos e espaços internos do terreno e a 

construção de muros no entorno da garagem da prefeitura situada na localidade do 

Cruzeiro do Brandão. 

● Votação do Requerimento nº11/2019. 

 

● Leitura e discussão do Requerimento nº12/2019, do vereador Normendio de Carvalho 

que requer do poder público municipal a construção de m ginásio poliesportivo na 

localidade de Mangue Seco. 

● Votação do Requerimento nº12/2019. 

 

● Leitura e discussão do Requerimento nº13/2019, do vereador Normendio de Carvalho, 

que requer do poder público municipal a pavimentação da Rua Vila Batista, na imediação 

da praça de Mangue Seco. 

● Votação do Requerimento nº13/2019. 

 

● Leitura e discussão do Requerimento nº14/2019, do vereador Raimundim Torquato, 

que requer do poder executivo municipal, através da secretaria de educação a ampliação  

e revitalização da creche localizada na comunidade de Baixio no município de Jijoca de 

Jericoacoara e dá outras providências. 

● Votação do Requerimento nº14/2019. 

 



 

 
 

 

 

● Leitura e discussão do Requerimento nº15/2019, do vereador Raimundim Torquato, 

que requer do poder executivo municipal, através da secretaria de infraestrutura, a 

recuperação da via pública que liga a Avenida Jericoacoara ao Conjunto Dom Aldo no 

município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências.  

● Votação do Requerimento nº15/2019. 

 

● Leitura e discussão do Requerimento nº16/2019, do vereador Brancoso que requer do 

Poder Executivo, através da secretaria de infraestrutura municipal a reforma do pólo de 

atendimento da criança e do adolescente localizado na Vila de Jericoacoara e dá outras 

providências. 

● Votação do Requerimento nº16/2019. 

 

● Leitura e discussão do Requerimento nº17/2019, do vereador Arnoldo Dias, que requer 

do prefeito Lindbergh Martins  a compra de terreno nas proximidades do Conjunto D. Aldo 

com a finalidade de construção de equipamentos públicos. 

● Votação do Requerimento nº17/2019. 

 

● Leitura e discussão do Requerimento nº18/2019, do vereador Roberto Canuto, que 

requer da secretaria de educação a disponibilização de um(a) monitor(a) dentro dos 

transportes escolares que atendem o ensino infantil e o ensino fundamental I na rede 

pública municipal 

● Votação do Requerimento nº18/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 25 de outubro de 2019. 


