ATA DA 2° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO
ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.
Aos 09 dias do mês de agosto do ano de 2019 às 09h00min, 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, Marcelo Ferreira Gomes e Vicente Valdir Araújo. Estando ausente o vereador:
Hipólito Ferreira de Oliveira. A presidente declara aberta a 2º Sessão ordinária
cumprimentando a todos presentes e os ouvintes da rádio Uruoca FM. PEQUENO
EXPEDIENTE: O vereador Evilaques solicita um minuto de silêncio em nome do
falecimento da mãe do Dondon, dona Antônia Fontenele. Vereador Valdir também
solicita um minuto de silêncio em nome de Vanderley Fonseca. Em seguida o primeiro
secretário inicia com a leitura da ata da sessão anterior que foi discutida, votada e
aprovada por unanimidade e faz a leitura dos ofícios expedidos e recebidos pela casa.
Convite Cogerh para reunião de Alocação do Açude Premuoca, notificação aos partidos
políticos e sindicatos dos trabalhadores de Uruoca a deliberação da 1ª parcela do Recurso
Financeiro do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE- Ano 2019. Escola Vânia
Rocha.GRANDE EXPEDIENTE: Nenhum vereador escrito na tribuna. ORDEM DO
DIA: A presidente faz a leitura do projeto n°24/2019 que “ Institui o Programa de
Recuperação Fiscal- REFIS 2019 e dá outras providências. Em seguida coloca o projeto
em segunda votação. Projeto votado e aprovado por unanimidade. Faz a leitura do Parecer
da comissão de Constituição, Justiça e Redação, que em seguida foi colocado em votação.
Votado e aprovado por unanimidade. Leitura do projeto n°25/2019 que “ Denomina o
centro de Abastecimento Farmacêutico de Uruoca- CAFU, equipamento público
pertencente do patrimônio do Município de Uruoca, no Estado do Ceará e dá outras
providências. Projeto foi colocado em primeira votação, votado e aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada esta sessão ordinária da qual
lavrei a presente ATA que depois de lida e achada nos conformes será por todos
devidamente assinada.

