
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º 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: 

- Pastor Antônio 

- Sr. Luiz Carlos Santiago (Mestre San) e; 

 

Expediente 

Palavra facultada aos vereadores 

Ordem do Dia 

. 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº028/2022(de autoria do executivo) que dispõe sobre a 

instituição, no município de Jijoca de Jericoacoara, de vantagens remuneratórias aos guardas 

municipais, agentes municipais de trânsito e motoristas, na forma que indica e adota outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº028/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº20/2022(de autoria do legislativo / vereador Raimundinho 

Torquato) que dispõe sobre denominação oficial 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 nº20/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº21/2022(de autoria do legislativo / vereador Louro 

Bernaldino) que altera a Lei nº740/2022, de 13 de maio de 2022, que dispõe sobre denominação de 

via pública localizada no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº21/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº22/2022 (de autoria do legislativo / vereador Reginaldo) que 

institui o Dia do Massoterapeuta, em Jijoca de Jericoacoara-CE. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº22/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº02/2022(de autoria do vereador Jair Silva), 

que confere título de cidadão jijoquense ao Sr. Ézio Guimarães Azevedo e dá outras providências. 

 Votação do Projeto de Decreto Legislativo nº02/2022. 

 



 
 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Indicação nº08/2022 (de autoria do vereador Maurício) que indica 

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

ou blocos intertravados na Rua Rio de Janeiro, Bairro Centro. 

 Votação do Projeto de Indicação nº08/2022. 

   

 Leitura e discussão do Projeto de Indicação nº09/2022 (de autoria do vereador Maurício) que indica 

ao poder executivo que adote as medidas necessárias a adquirir uma ambulância UTI móvel, para o 

Hospital Municipal Gabriel Brandão de Sousa. 

 Votação do Projeto de Indicação nº09/2022. 
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