
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO 4º ANO DA 7ª LEGISLATURA 

 

   Abertura às nove horas. 

• Discussão e votação da Ata da Sessão anterior;  

 

                                                              Expediente 
 

Palavra facultada aos Vereadores  

 

Ordem do Dia 

 

• Leitura do Parecer nº08/2020 referente ao Projeto de Lei nº025/2020 que estabelece 

a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2021. 

• Votação do Parecer nº08/2020. 

• Votação do Projeto de Lei nº025/2020. 

 

• Leitura e discussão do Projeto de Lei nº030/2020 autoriza abertura de crédito 

adicional especial ao vigente orçamento fiscal e dá outras providências. 

• Votação do Pedido de Urgência. 

• Votação do Projeto de Lei nº030/2020. 

 

• Leitura e discussão do Projeto de Lei nº031/2020, do vereador Jair Silva, que altera 

e acrescenta dispositivo a Lei Complementar nº121/2017, de 11 de dezembro de 2017 

e consequentemente a Lei 109/2017- Lei do Parcelamento, uso e ocupação do solo e 

dá outras providências. 

• Encaminha para as Comissões de: Constituição Justiça e Redação e Obras e 

Serviços Públicas. 

 

• Leitura e discussão do Projeto de Indicação nº06/2020, do vereador Roberto 

Canuto, que indica Programa de Ajuda e Incentivo aos Microempresários da Cidade de 

Jijoca de Jericoacoara, devido a crise de saúde pública provocada pelo COVID-19. 

• Votação do Projeto de Indicação nº06/2020 

 

• Leitura e discussão do Requerimento nº13/2020, dos vereadores Roberto Canuto, 

Keille Brandão, Daniel do Baixio, Claudionor dos Tratores e vereadora Cleângela 

Marçal, que requerem da secretaria de saúde, cópia integral do contrato de nº 

2019.10.10.01, com a empresa Nusa do Espírito Santo Ltda, além de informações, se 

os serviços previstos no contrato foram prestados, que sejam apresentadas as faturas 

pagas e atestadas pelo gestor, assim como explicação de dois documentos com o 

mesmo número de contrato, com datas e assinaturas diferentes. 

• Votação do Requerimento 13/2020. 

 



 

 
 

• Leitura e discussão do Requerimento nº14/2020 da vereadora Cleângela Marçal, 

que requer do Poder Executivo Municipal a pavimentação da Rua Santa Catarina, na 

Sede do município de Jijoca de Jericoacoara-CE e dá outras providências. 

• Votação do Requerimento nº14/2020. 

 

 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 12 de junho 2020. 


