
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO 3º ANO DA 7ª LEGISLATURA 

 

Abertura às 9h 

● Entoação do Hino Nacional; 

● Assinatura do Livro de Presença; 

● Votação da Ata da Sessão anterior. 

 

                                                              Expediente 
 

Palavra facultada aos Vereadores  

 

Ordem do Dia 

 

● Leitura e discussão do projeto de Lei Complementar nº087/2019, altera a Lei 

Complementar nº140/2019 que dispõe sobre reestruturação administrativa da prefeitura 

municipal de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 

● Votação do Pedido de Urgência. 

● Votação do Projeto de Lei nº087/2019. 

 

● Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 088/2019, altera dispositivo da Lei Municipal 

nº431/2015 que institui e regulamenta o serviço público de transporte por meio de táxi no 

município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. 

●  Votação do Pedido de Urgência. 

● Votação do Projeto de Lei nº088/2019. 

 

● Leitura e discussão do Projeto de Lei nº089/2019, que dispõe sobre autorização para 

selecionar interessados no uso, a título de precário, de espaços e bens públicos 

municipais e dá outras providências. 

● Votação do Pedido de Urgência. 

● Votação do Projeto de Lei nº089/2019. 

 

● Leitura e discussão do Projeto de Lei nº090/2019, que autoriza a abertura de crédito 

adicional especial ao vigente orçamento fiscal e dá outras providências 

● Votação do Pedido de Urgência. 

● Votação do Projeto de Lei nº090/2019. 

 

● Leitura e discussão do Projeto de lei nº091/2019,que altera o art.180 da Lei 

complementar nº107/2015, de 16 de outubro de 2015 

● Votação do Pedido de Urgência. 

● Votação do Projeto nº091/2019. 

 



 

 
 

● Leitura e discussão do Projeto de Lei nº092/2019, que autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com a caixa econômica federal, prestar garantias e dá 

outras providências. 

● Votação do Pedido de Urgência. 

● Votação do projeto de Lei nº092/2019. 

 

 

 

 

 

 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 12 de dezembro de 2019. 


