
ATA DA 5º SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA. 

 

Aos 20 dias do mês de Junho do ano de 2018, às 20hr00min no distrito de Campanário, sob a presidência 

do vereador Evilaques Araújo da Silva, e secretariado pelo primeiro secretário Marcelo ferreira Gomes. E 

contando com a presença dos seguintes vereadores: Maria de Fátima, Francisco das Chagas, Joel Pereira, 

Valdir Araújo, Antonio José Fernandes e Hipólito Ferreira. PEQUENO EXPEDIENTE: O primeiro secretário 

inicia a leitura da ata da sessão anterior. Que foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. ORDEM 

DO DIA: Em segunda votação do projeto de lei 010/2018 de 13 de abril de 2018 que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração das leis orçamentárias anual para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 

providências. Votada e aprovada por unanimidade. . O presidente faz os agradecimentos finais e encerra: 

e nada mais havendo o que tratar, declaro encerrada esta sessão extraordinária da qual lavrei a presente 

ata, que depois de lida e achada conforme vai por todos devidamente assinada.  

 



ATA DA 18º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 20 dias do mês de junho de 2018, às 19hrs00min no distrito de Campanário, sob a presidência do 

vereador Evilaques Araújo da Silva, e secretariado pelo primeiro secretário Marcelo Ferreira Gomes, e 

contando ainda com a presença dos vereadores: Antonio José Fernandes, Vicente Valdir Araújo, Hipólito 

Ferreira, Joel Pereira, Maria de Fátima, e Francisco das Chagas. O presidente declara aberta a 10º sessão 

ordinária, cumprimentando à todos os presentes. PEQUENO EXPEDIENTE: O primeiro secretário inicia 

com a leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. GRANDE 

EXPEDIENTE: O primeiro vereador a usar a tribuna foi o Joel Pereira, começou saudando à todos os 

presentes, falou o que lhe trouxe a tribuna, disse que é triste falar sobre o assunto, mas não poderia 

deixar de falar sobre tantas mentiras que ele está escutando sobre seu respeito, mas não sabe quem são 

essas pessoas, que não têm trabalhos prestados no município, mas que deixam de cuidar das suas vidas 

para cuidar da dele.Falando que o vereador "virou" Falou que já está cansado dessas pessoas falarem de 

sua vida, pois é um homem de Moral e respeito. Logo, encerrou e disse que era só um desabafo. ORDEM 

DO DIA: Mensagem de número 010/2018 Uruoca- CE 13 de abril de 2018 de diretrizes para elaboração 

de leis orçamentárias anual para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. E nada mais a 

ver e nem o que tratar, declaro encerrada a sessão ordinaária da qual lavrei a seguinte ata que depois de 

lida, e achada nos conformes será por todas devidamente assinadas 

 


