
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO 2º ANO DA 8ª 
LEGISLATURA  

 

Abertura às ______  

 Entoação do Hino Municipal; 

 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 nº061/2022 (de autoria do 

executivo) em regime de Urgência Urgentíssima, que regulamenta os procedimentos 

definidos pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, no tocante as determinações 

relativas ao condomínio de lotes. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei Complementar nº061/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº062/2022(do executivo) que institui o programa 

de estágio para estudantes de instituições de educação superior, de educação 

profissional e de ensino médio, no âmbito da administração pública municipal de Jijoca de 

Jericoacoara a adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº062/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº063/2022 (do executivo) que institui gratificação 

de transporte e auxílio alimentação aos servidores, no município de Jijoca de 

Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº063/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar nº064/2022 (do executivo) que 

institui o Sistema Eletrônico de Turismo (SET) no município de Jijoca de Jericoacoara e 

dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei Complementar nº064/2022. 

 



 
 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar nº065/2022 (do executivo) que 

altera o artigo 180 da Lei Complementar nº107/2015 que dispõe sobre o Código Tributário 

Municipal e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei Complementar nº065/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº066/2022 (do executivo) que altera a Lei 

Municipal nº761/2022 que regulamenta os padrões de emissão e Imissão de ruídos e 

vibrações no município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº066/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar nº067/2022 (do executivo) que 

dispõe sobre programa de transição urbanístico do município de Jijoca de Jericoacoara e 

dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

  Votação do Projeto de Lei Complementar nº067/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº068/2022 (do executivo) que proíbe a venda e 

comercialização de passeios, transfer e similares nos logradouros e áreas públicas do 

município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº068/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº069/2022 (do executivo) que institui o programa 

de bolsa garantida universitária, para auxílio financeiro ao estudante de graduação 

residente no município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº069/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº070/2022 (do executivo) que dispõe sobre o 

credenciamento de condutor de veículos e visitantes no município de Jijoca de 

Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº070/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar nº071/2022 (do executivo) que 

cria cargos de apoio à fiscalização no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras 

providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei Complementar nº071/2022. 



 
 

 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº34/2022 (de autoria do Legislativo/ vereador 

Everardo) que altera a Lei nº401/2014, de 26 de agosto de 2014 e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº34/2022. 

 

 Leitura e discussão do Requerimento nº06/2022 (de autoria do vereador Maurício 

Freitas) que requer informações ao prefeito municipal sobre a destinação de emendas 

parlamentares enviadas pelos deputados Robério Monteiro, Capitão Wagner e Domingos 

Neto, ao município de Jijoca de Jericoacoara, no ano de 2022. 

 Votação do Requerimento nº06/2022. 

 

 Leitura e discussão do Requerimento nº07/2022 (do vereador Jair Silva) que requer do 

Poder Executivo, através da secretaria de infraestrutura municipal, a reforma e ampliação 

do calçadão de caminhada na entrada da cidade de Jijoca de Jericoacoara. 

 Votação do Requerimento nº07/2022. 

 

 

  Jijoca de Jericoacoara-CE, 28 de outubro de 2022 


