
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO 3º ANO DA 8ª 
LEGISLATURA  

Abertura às 9h 

 Entoação do Hino Nacional; 

 Assinatura do Livro de Presença; 

 Discussão e votação da Ata da Sessão anterior. 

  

. 

Expediente 

Palavra facultada aos vereadores 

Ordem do Dia 

 

  Formação das Comissões Permanentes de: Constituição Justiça e Redação / 

Finanças Orçamento e Tributação / Obras e Serviços Públicos e; Ética e 

Disciplina, da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, para o biênio 

2023/2024. 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Lei nº36/2022 (do legislativo/vereador Maurício) 

que regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras públicas 

realizadas no município de Jijoca de Jericoacoara. 

 Votação do Projeto de Lei nº36/2022. 

 

 Leitura e discussão do Requerimento nº08/2022 (dos vereadores Maurício Freitas e 

Fernando Edson) que requerem informações e documentos comprobatórios ao prefeito 

municipal acerca das adesões de Registro de Preços realizadas com fito de garantir a 

manutenção preventiva e corretiva no município de Jijoca de Jericoacoara no ano de 

2022. 

 Votação do Requerimento nº08/2022. 

 

 Leitura e discussão do Requerimento nº09/2022 (dos vereadores Fernando Edson e 

Maurício Freitas) que requerem informações e documentos comprobatórios ao prefeito 

municipal acerca das parcerias realizadas com o Instituto Compartilha nos anos de 

2020, 2021 e 2022. 

 Votação do Requerimento nº 09/2022. 

 

 Leitura e discussão do Projeto do Legislativo de Lei nº 01/2023 (Mesa Diretora) 

que altera as Leis 464/2017 de 31 de janeiro de 2017 e 487/2017 de 26 de julho de 

2017, da estrutura administrativa do Poder Legislativo e dá outras providências. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto do Legislativo de Lei nº01/2023. 

 

 

 



 
 

 

 Leitura e discussão do Projeto de Resolução nº01/2023 (Mesa Diretora) que dá 

nova redação aos artigos 8º e 81º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jijoca 

de Jericoacoara. 

 Votação do Pedido de Urgência. 

 Votação do Projeto de Resolução nº01/2023. 

 

 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 13 de janeiro de 2023. 

 


