
ATA DA 9° SESSÃO EXTRA-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 11hr00min 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, Joel Pereira de Sousa, Marcelo Ferreira Gomes e Vicente Valdir 

Araújo. A presidente declara aberta a 9º Sessão extraordinária cumprimentando à todos 

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

sessão anterior que foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 

a presidente coloca em primeira votação parecer da comissão e projeto de lei n° 01/2019 

da mesa diretora que “ Denomina a praça na localidade de Casinhas Mário Florêncio 

Batista”.  A presidente coloca em primeira votação pareceres das comissões e  projeto de 

lei n° 22/2019 que “institui a Escola de ensino Fundamental Né Conrado, ratificando-

se os termos do Decreto Legislativo nº 12/03, de 30 de setembro de 2003 e dá outras 

providências. Projeto votado e aprovado por unanimidade. . Coloca em primeira votação  

pareceres das comissões e projeto  de lei n° 23/2019 que “Autoriza o Município de 

Uruoca a participar do consórcio Público de manejo dos Resíduos sólidos da Região 

do Litoral Norte e ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios de 

Uruoca, Acaraú, Bela Cruz, Barroquinha, Camocim, chaval, Cruz, Granja, Ita 

rema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Morrinhos e dá outras 

providências. . Projeto votado e aprovado por unanimidade. 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. 

 

 


