
quem estava a frente era o professor Carlos Augusto. E que o livro vai abranger todo o município.Logo 

depois encerra sua fala. O presidente passa a fala para o secretário Orlando Lima. Que saudou a todos, 

agradeceu ao vereador moézio pelas suas palavras. falou que a secretaria de cultura faz parte de um dos 

7 eixos do livro. E acredita que o livro vai ser bem importante para todos. Foi a tribuna para convidar a 

população e os vereadores para um campeonato todos os sábados de Futebol de Areia. Que inicia às 

8hrs00min da manhã e vai até as 10hrs00min. Durante 10 sábados. Convidou também para a zumba na 

praça que fortalece a mente e o corpo. Citou uns projetos que reabriu na secretaria e encerrou sua fala. 

O vereador Hipólito pediu a fala e disse que logo após que a vereadora Fátima terminou de falar, ele 

esperou o presidente dozer se algim vereador queria falar, e disse que queria falar.O presidente disse 

que se inscreveram para a tribuna só dois. O vereador disse que qualquer que ainda não esteja inscrito e 

tiver vaga dentre os 5 pode falar. E disse que o rengimento da casa são 5. O vereador Valdir Araújo disse 

que passou uma lista de quem queria ir a tribuna, mas disse que a decisão era do presidente. O vereador 

Hipólito disse que em momento algumtinham encerrado a fala dos vereadores. O presidente disse que 

ele não se inscreveu, portanto na próxiima ele falaria, por que ele teve espaço e ele não se pronuncioue 

que na próxima ele fala. O vereador disse que ele fizesse do jeito que ele entendesse, mas que ele não 

estava seguindo o rengimnto da casa. E disse que o presidente não tinha autonomia para decidir isso 

sozinho. O presidente disse que era para ele ter se pronunciado no espaço da fala. E que na próxima ele 

fala. Encerrando. 

Ordem do dia: Parecer dos projetos. 

Projeto nº 01/2018 da comissão de constituição, justiça e redação que modifica a lei nº 187/2016 que 

revoga as leis municipais nº204/2017 da outras providências. A comissão aprovou por unanimidade no 

dia 28/02/2018.  

Projeto nº 02/2018, a comissaõ de connstituição , justiça e redação, juntamente com a comissão de 

orçamento e saúde se reuniram no dia 28/02/2018 e aprovaram por unanimidade o projeto que altera o 

artigo 2 da lei municipal 157: 19 de fevereiro de 2015 que revoga o artigo 1º 5º da lei 202/2017 de 

fevereiro de 2017.  

Projeto de lei 05/2018 A comissão de constituição justiça e redação junto cm a de orçamento educaão e 

cultura e meio ambiente, reuniram no dia 28/02/2018 e aprovaram a lei nº 5/2018 que marjora o valor 

do piso dos professores de uruoca. 

Projeto de lei nº 04/2018 A comissão de orçamento aprovou por unanimidade no dia 28/02/2018 a lei 

que aumenta os valores dos servidores públicos e revoga a lei municipal 202/2017 datada em 

19/02/2017. 

Projeto de kei 03/2018 a comissão de constituição justiça e redação, reuniu no dia 28/02/2018 e 

aprovou por unanimidade o projeto de lei que cria o conselho municipal da gestão pública e da outras 

providências.  

O presidente faz os agradecimentos e encerra. E nada mais a ver e nem o que tratar, declaro encerrada a 

sessão ordinária da qual lavrei a presente ATA que depois de lida e achada nos conformes será por todos 

devidamente assinada. 


