
ATA DA 15º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2019 às 09hrs00min, 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 vereadores: Ambrósio 

Carneiro Costa, Antônio José Fernandes, Evilaques Araújo da Silva, Joel Pereira de 

Sousa, Hipólito Ferreira de Oliveira, Marcelo Ferreira Gomes e Vicente Valdir Araújo. 

A presidente declara aberta a 15º Sessão ordinária cumprimentando a todos presentes. 

PEQUENO EXPEDIENTE: O primeiro secretário inicia com a leitura da ata da sessão 

anterior que foi discutida, votada e aprovada por unanimidade e em seguida faz a leitura 

dos ofícios expedidos e recebidos pela casa. Ofícios nº47/2019 Câmara dos Deputados, 

Gabinete do Deputado Robério Monteiro, edital de convocação da presidente da Câmara 

referente a mudança do dia da sessão ordinária, edital de convocação da presidente: 

assunto convocação de sessão extraordinária, leitura do mandato de notificação do senhor 

Francisco Kilsem Pessoa Aquino. A presidente faz a leitura do projeto de lei 01/2019 de 

autoria da mesa diretora, que denomina a praça na localidade de Casinhas ¨Mario 

Florêncio Batista¨. Leitura do projeto 22/2019 e projeto de lei 23/2019 de autoria do poder 

executivo. A presidente falou sobre a prestação de contas de Governo, exercício 2014, 

que se encontra na casa e que vai à segunda votação hoje.  GRANDE EXPEDIENTE: O 

vereador Francisco por questão de ordem pede um minuto de silêncio pelo falecimento 

da mãe da nossa secretária de gestão Sheila Andrade. Nenhum vereador escrito na tribuna, 

a vereadora justifica aos presentes, motivo da mudança de sessão sexta 07 de junho de 

2019, para segunda feira dia 10 de junho de 2019 conforme edital de convocação, convite 

da APRECE e UVC aos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para uma reunião em 

Fortaleza com a bancada federal para discutir assuntos relevantes para o município. 

Agradeceu os vereadores que entraram em consenso sobre a mudança do dia da sessão. 

Para os vereadores que não foram por motivos maiores já foi repassado a pauta do 

encontro. O vereador Marcelo citou uma pauta da reunião sobre vereadores e prefeito que 

são os que mais trabalham e falou também que uma das pautas foi a unificação das 

eleições e que se isso acontecer vai geram uma economia de 3 bilhões de reais. ORDEM 

DO DIA:  Leitura da Minuta de Decreto Legislativo, Parecer do Tribunal de Contas e 

parecer da Comissão de Orçamento, Financias e Tributação, após as leituras, a Presidente 



coloca em segunda votação nominal a Prestação de Contas de Governo do Município de 

Uruoca, exercício financeiro 2014 de responsabilidade do senhor Francisco Kilsem 

Pessoa Aquino, que foi aprovada com oito votos a favor e um voto contra. Nada mais 

havendo a tratar declaro encerrada essa sessão ordinária da qual Lavrei a presente ATA 

que depois de lida e achada nos conformes será por todos devidamente assinada. 

 

 


