
ATA DA 1° SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DO ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA. 

Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2019, às 17hr00min no prédio da câmara 

municipal de Uruoca, situada à Rua João Rodrigues, nº 135, sob a presidência da 

vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias e secretariado pelo primeiro secretário 

Francisco das Chagas Pereira.  Contando com a presença dos seguintes vereadores: 

Antônio José Fernandes, Ambrósio Carneiro Costa, Evilaques Araújo da silva, Hipólito 

Ferreira de oliveira e Vicente Valdir Araújo. Estando ausentes os vereadores Joel 

pereira de Sousa e Marcelo Ferreira Gomes. PEQUENO EXPEDIENTE: Apresentação 

e leitura dos projetos de lei 001/2019 de 21 de janeiro de 2019, que autoriza a 

implementação, no âmbito da administração municipal de Uruoca, de institutos e ações 

legais com a finalidade de promover a modernização das relações de trabalho, 

acompanhando os avanços sociais e tecnológicos da legislação trabalhista pátria. , e 

002/2019 de 21 de janeiro de 2019 que autoriza a abertura de crédito adicional especial 

ao orçamento do exercício financeiro de 2019, altera o PPA 2018-2021, e dá outras 

providências.  ORDEM DO DIA: A presidenta coloca em votação os pareceres da mesa 

diretora da câmara municipal de Uruoca dos projetos de lei 001/2019 e 002/2019 em 

virtude das comissões permanentes desta casa ainda não ter sido formada e de acordo 

com artigo 35 inciso IX da lei orgânica municipal de Uruoca., Art.35. Compete, 

exclusivamente a Mesa Diretora da Câmara Municipal, dentre outras atribuições 

estipuladas no Regimento Interno: IX no início da sessão legislativo, oferecer parecer às 

proposições em tramitação, enquanto não constituídas as comissões permanentes.  Em 

seguida coloca primeira votação projeto de lei 001\2019 de 21 de janeiro de 2019 que 

autoriza a implementação, no âmbito da administração municipal de Uruoca, de 

institutos e ações legais com a finalidade de promover a modernização das relações de 

trabalho, acompanhando os avanços sociais e tecnológicos da legislação trabalhista 

pátria, e 002/2019 de 21 de janeiro de 2019 que autoriza a abertura de crédito adicional 

especial ao orçamento do exercício financeiro de 2019, altera o PPA 2018-2021, e dá 

outras providências. Votada e aprovada por unanimidade em primeira votação. Nada 

mais havendo a tratar declaro encerrada esta sessão extraordinária da qual lavrei a 

presente ATA que depois de lida e achada nos conformes será por todos devidamente 

assinada. 


