
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º 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: 

 Sr. José Edineldo Albuquerque Freitas (Secretário de Infraestrutura e Planejamento).  

 Sr. Danilo Menezes da Silva (Chico Bento / Secretário de Segurança e Trânsito). 

 Sr Francisco José da Costa 

 

Expediente 

Palavra facultada aos vereadores 

Ordem do Dia 

 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar nº072/2022 (do executivo) que altera 

a Lei Complementar nº169/2022 que dispõe sobre a reestruturação administrativa da prefeitura 

municipal de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência.  

 Votação do Projeto de Lei Complementar nº072/2022 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº073/2022 (do executivo) que altera e denomina ruas 

do município de Jijoca de Jericoacoara, na forma que indica e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº073/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº074/2022 (do executivo) que altera a Lei Municipal 

nº782/2022 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 nº074/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº075/2022 (do executivo) que altera as Leis 

Municipais nº576/2019, nº262/2009 e nº117/2001 no que trata da Gratificação de Suporte 

Pedagógico ao Exercício da Docência- GSEPD e adota outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº075/2022. 

 

 



 
 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº076/2022 (do executivo) que altera a Lei municipal 

nº716/2022 que regulamenta o serviço público de transporte por meio de Táxi no município de 

Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Lei nº076/2022. 
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