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PAUTA 

 
17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE URUOCA EM  13 DE DEZEMBRO 2019  

 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 
Assinatura do livro de presença; 

Discussão e votação da ata da sessão anterior; 

Leitura dos ofícios recebidos e expedidos pela casa. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
Destinado a fala dos vereadores na tribuna 

 

ORDEM DO DIA 

 

Leitura do projeto de decreto legislativo n° 03 /2019 da mesa Diretora da câmara Municipal de 

Uruoca, datado de 29 de novembro de 2019 “que dispõe sobre a outorga de “Cidadão 

Benemérito (vulgo emérito) do Município de Uruoca” ao ilustríssimo senhor Evaldo Marques 

Viana e dá outras providências. 

 

Leitura e votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao 

projeto n°03/2019.  

 

Votação do projeto de decreto legislativo n°03/2019. 

 

Leitura do projeto de decreto legislativo nº 04/2019 “que dispõe sobre a outorga de “Cidadão 

Benemérito (vulgo emérito) do Município de Uruoca” ao ilustríssimo senhor Antônio Marcos 

Viana e dá outras providências.  

 

Leitura e votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao 

projeto n°04/2019. 

 

Votação do projeto de decreto legislativo nº04/2019  

 

2ª votação o projeto n° 34/2019 de 26 de novembro de 2019, que “ Altera a Lei Municipal 

n°.201, de 17/02/2017 que dispõe sobre a reestruturação na administração pública do Poder 

Executivo Municipal de Uruoca, com a criação da Chefia de Gerenciamento e Planejamento de 

Comunicação e dá outras providências”.  

  

Leitura do projeto de lei complementar n° 001/2019 que “Altera a Lei n° 322/2005, de 29 de 

dezembro de 2005 e dá outras providências”. 

  

Leitura e votação do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao 

projeto de lei complementar nº001/2019. 
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Leitura e votação do parecer da Comissão de Orçamento, Finança e Tributação referente ao 

projeto de lei complementar nº001/2019. 

  

1ª votação o projeto de lei complementar 001/2019.  

 
 Uruoca 13 de dezembro 2019 

 

 

Maria de Fátima Fernandes Farias 

Presidente 

 


