
ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 
DO ANO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA 
 
Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, ás 9:00 horas no prédio da 
Câmara Municipal de Uruoca, situada a Rua João Rodrigues nº 135, sob a 
presidência do vereador Marcelo Ferreira Gomes e secretariado pela 
Vereadora Maria de Fatima Fernandes Farias  na cidade de Uruoca em sessão 
extraordinária. O Senhor Presidente contou ainda com a presença dos 
seguintes vereadores: Ambrózio Carneiro Costa, Antônio José Fernandes, 
Evilaquês Araújo, Francisco Das Chagas Pereira, Hipólito Ferreira De Oliveira, 
Joel Pereira De Sousa, Vicente Valdir Araújo, não faltando nenhum dos 
vereadores da casa. Em seguida o senhor presidente declara aberta a sessão 
extraordinária cumprimentando a todos os presentes no recinto. Antes da 
votação do projeto do senhor prefeito, o presidente saudou o vereador de 
Senador Sá, Neto Oliveira. PEQUENO EXPEDIENTE: a vice-presidente inicia a 
leitura da ata da sessão extraordinária anterior que foi votada e aprovada por 
unanimidade. O senhor presidente fala que é a primeira sessão extraordinária 
apenas para os projetos em discussão. ORDEM DO DIA: O senhor presidente 
coloca as votações dos projetos juntos com os pareceres das comissões que 
foi feito em votação nominal. Projeto de lei N° 001 que dispõe sobre a 
restruturação da administração pública do governo de Uruoca. Projeto de lei N° 
002 que aumenta os valores dos vencimentos válidos dos servidores públicos 
municipais do quadro efetivo da administração direta no município de Uruoca. 
Projeto N° 003 que altera a lei municipal N° 31/2009 17/09/2009 suas 
alterações das altas providências. Projeto de lei N° 004 que modifica a lei 
municipal de N° 87/2016 das altas providências. Projeto de lei N° 005 move o 
valor dos professores do magistério de Uruoca a outras providências. Nada 
mais havendo o que tratar o Presidente Marcelo declara encerrada a sessão da 
qual lavrei a presente ATA, que depois de lida e achada conforme vai por todos 
assinada devidamente. 
 


