ATA DA 1° SESSÃO SOLENE DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2019 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA

Aos 22 dias do mês de março do ano de 2019 às 09hrs00min, no Centro de Feiras e
Eventos, realização da Sessão Solene para entregas de Honrarias, entrega de Títulos de
Cidadãos Honorário e Benemérito, sob a Presidência da vereadora Maria de Fátima
Fernandes Farias , e Secretariado pelo primeiro secretário Francisco das chagas Pereira.
Contando com a presença dos veradores: 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. Inicialmente, a cerimonialista
da presente Sessão Solene deseja a todos um bom dia, agradecendo pela presença. Após
agradecer o convite, convida as seguintes autoridades para que tomem assento junto à
Mesa: Senhor Prefeito Francisco Kilsem Pessoa Aquino, Primeira dama Lidiane
Albuquerque Gomes, Ex-Prefeito Manoel Conrado, Padre Emídio e Doutor Irapuã.
Solicita, a seguir os homenageados com o Título de Cidadão Honorário a tomarem seus
lugares de destaque: Médico Doutor Francisco Rogério de Meneses, Professor Francisco
Rafael de Abreu Neto, Padre Francisco Júnior Melo, Professora e atual Secretária de
Gestão Maria Sheila Sousa Andrade, Advogado Marcos Antônio de Souza Alves,
Farmacêutica Lucilene Rodrigues Pontes, Promotor de Justiça Doutor Irapuã Dionísio da
Silva Júnior, Médico Doutor Luís Ferreira de Matos, Enfermeiro Francisco Caetano de
Sousa, Assistente Social Quelen Dourado Ferreira, Tabeliã Liduína da Silveira Rocha e
Francisco das Chagas Ferreira. Chama também os homenageados com Título de Cidadão
Benemérito para ocupar seus lugares de destaque: Ex-prefeito e Empresário Jan Keully
Pessoa Aquino e atual Prefeito e Advogado Francisco Kilsem Pessoa Aquino. Após a
saudação aos homenageados, o primeiro secretário faz chamada dos vereadores, e em
seguida a excelentíssima senhora Presidente da câmara municipal de Uruoca Maria de
Fátima Fernandes Farias declara aberta Sessão solene, solicitando a todos os presentes
que fiquem de pé, para a entoação do Hino Nacional Brasileiro e Hino municipal de
Uruoca. Dando sequência à solenidade, a cerimonialista, registra a presenças dos
secretários municipais, assessor do prefeito e advogados, diretores e coordenadores
escolares, professores, servidores públicos, banda de música, enfim a todos os convidados
presentes nesta sessão solene. Dando continuidade à presente Sessão Solene, a
cerimonialista Márcia faz a leitura das Biografias dos homenageados e entrega dos títulos
de cidadãos honorários. Após a leitura da biografia dos homenageados ao título de
cidadãos honorários, a cerimonialista faz a leitura das biografias dos homenageados ao

título de cidadãos beneméritos e entrega dos títulos. A presidente da casa Maria de Fátima
Fernandes Farias declara aberta a tribuna e solicita aos homenageados, bem como, aos
demais componentes da Mesa e vereadores a assumirem a tribuna para fazerem seus
pronunciamentos, no qual todos os homenageados deixam sua mensagem de
agradecimento e parabenizam a Câmara Municipal de Uruoca pela belíssima homenagem
e evento realizado, os vereadores também fazem uso da tribuna para parabenizar os
homenageados. O prefeito Francisco Kilsem também homenageado com título de cidadão
Benemérito faz seu belíssimo discurso, citando cada homenageado e parabenizando pela
dedicação e serviço prestado ao município de Uruoca. A cerimonialista deixa uma
mensagem final e passa a palavra à presidenta que discursa lindamente, deixando seus
parabéns a cada homenageado, relatando momentos com os mesmos e emocionando a
cada um com esse gesto de reconhecimento pelo trabalho deles no município. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora Presidente agradece mais uma vez a todos que compareceram
e prestigiaram esta solenidade. A seguir, a Senhora Presidente “Sob a Proteção de Deus”,
dá por encerrada a presente Sessão Solene. Do que, para constar, foi lavrada a presente
ata, que lida e achada conforme, vai devidamente por todos assinada.

