
ATA DA 2° SESSÃO SOLENE DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO 

DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA. 

Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19hr00min no sob a presidência da 

vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias, e secretariado pelo primeiro secretário 

Francisco das Chagas Pereira. A presidente cumprimentou a todos presente e solicitou ao 

primeiro secretário para fazer a chamada de presença dos excelentíssimos senhores 

vereadores. Havendo número legal de vereadores a presidente declarou aberta a segunda 

sessão solene do ano de 2019 da Câmara Municipal de Uruoca com o objetivo da eleição 

da renovação da mesa diretora da Câmara Municipal de Uruoca para o ano de 2020. A 

presidente faz a leitura do edital de convocação para renovação da mesa diretora datado 

em 25 de novembro de 2019, em seguida faz a leitura do requerimento nº01/2019 de 

autoria dos novos componentes da mesa diretora para o ano 2020, datado de 12 de 

dezembro de 2019 e leitura da ata de registro da chapa 01 “experiência e compromisso”, 

no livro de registro da Câmara municipal de Uruoca. A presidente coloca em votação 

nominal a chapa 01, EXPERIÊNCIA E COMPROMISSO de renovação da mesa 

diretora para ano 2020 conforme dispõe o Regimento Interno e Lei Orgânica do 

Município de Uruoca, votaram a favor os seguintes vereadores: Ambrósio Carneiro 

Costa, Antônio José Fernandes, Evilaques Araújo da silva, Francisco das Chagas pereira, 

Marcelo Ferreira gomes e Maria de Fátima Fernandes Farias. Votou contra a chapa o 

vereador Hipólito Ferreira de Oliveira. Terminada a votação a presidente declara eleita a 

chapa 01 “experiência e compromisso” eleita com oito votos a favor e um voto contra, 

que tem a seguinte composição: presidente: Vicente Valdir Araújo, vice-presidente: 

Francisco das chagas Pereira, primeiro secretário; Marcelo Ferreira Gomes e segunda 

secretária Maria de Fátima Fernandes Farias. A presidente passou uso da palavra ao novo 

presidente eleito Vicente Valdir araújo, que fez seu discurso e votos de agradecimento a 

todos que elegeram sua chapa e prometeu cumprir as leis conforme o regimento da casa, 

dando seu melhor. Os vereadores Hipólito, Francisco das chagas, Marcelo, Fátima 

Fernandes também fizeram uso da palavra para desejar boa sorte ao novo presidente. O 

prefeito Francisco Kilsem Pessoa Aquino também prestigiando a sessão fez uso da 

palavra, discursando sobre todos os seus feitos no município, parabenizando a nova mesa 

diretora e também a atual presidente Maria de Fatima Fernandes Farias pelo excelente 

comando da casa durante esse ano de 2019.  A presidente faz as considerações finais e 

comunica a todos que a última sessão do ano 2019 será próxima sexta feira dia 20de 

dezembro de 2019. E nada mais a ver e nem o que tratar declaro encerrada esta sessão 



solene da qual lavrei a presente ata que depois de lida e achada nos conformes será por 

todos devidamente assinada. 

 


