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ATA DA 4º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO 

DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Ao 6 dia do mês de março do ano de 2020 às 09hrs10min, no prédio da Câmara Muncipal de 

Uruoca, situada à Rua João Rodrigues, Nº 159, sob a presidência do vereador Vicente Valdir 

Araújo e secretariado pelo primeiro secretário Marcelo Ferreira Gomes. Contando com a 

presença dos vereadores: Ambrósio Carneiro Costa, Evilaques Araújo da Silva, Francisco das 

Chagas Pereira, Hipólito Ferreira de Oliveira, Joel Pereira de Sousa e Maria de Fátima 

Fernandes Farias. Estando ausente o vereador Antônio José Fernandes. O Presidente declara 

aberta a 4º sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2020, cumprimentando a todos 

e aos ouvintes da rádio Uruoca FM. PEQUENO EXPEDIENTE:  o primeiro secretário inicia 

a leitura da ata da 3º sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2020 da 

Câmara de Uruoca, na qual foi votada e aprovada por unanimidade, em seguida das 

correspondências expedidas e recebidas. Ofício expedido nº 07/2020, de 29 de fevereiro de 

2020, que trata das comunicação das aprovações em dois turnos dos Projetos de Lei nº 

02/2020, que aumenta os valores dos vencimentos básicos dos Servidores Públicos 

Municipais do Quadro Efetivo da Administração Direta do Município de Uruoca, revoga a lei 

complementar Municipal nº 015/2019, de 19 de fevereiro de 2019 e dá outras providências; 

Projeto de Lei nº 03/2020, modifica a Lei Municipal nº 097/2013, de 25 de fevereiro de 2013 

e revoga a Lei Munipal nº 256/2019, de 19 de fevereiro de 2013 e dá outras providencias; 

Projeto de Lei nº 04/2020, que altera o art. 12, da Lei Municipal nº 157, de 19 fevereiro de 

2015 e revoga a Lei Municipal nº 255/2019, de 19 de fevereiro de 2019; Projeto de Lei nº 

05/2020, que majora os valores dos vencimento básicos dos Servidores Públicos Municipais 

do novo Quadro de Pessoal da Administração Direta do Municipio de Uruoca para atender as 

necessidades temporárias de programas federais e do Centro de Referência da Assitência 

Social. Ofício recebidos, foi apresentado atestado médico de três dias para o Sr. Presidente 

Vicente Valdir Araújo, bem como para o Sr. Vereador Antônio José Fernandes no qual 

necessita de dois dias, ambos por motivo de doença. GRANDE EXPEDIENTE: o Presidente 

Vicente Valdir Araújo passa a palavra para os vereadores, que se apresentam na seguinte 
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ordem: Hipólito Ferreira de Oliveira, Joel Pereira de Sousa, Evilaques Araújo da Silva, 

Marcelo Ferreira Gomes, todos iniciaram suas falas saudando a todos presentes e os ouvintes 

da rádio Uruoca FM, ao iniciar, todos parabenizam pelo dia 08/03/2020, dia internacional da 

mulher, pois as mulheres são símbolos de força e determinação, por isso merecem respeito, 

amor e dedicação, representando uma força da natureza, guerreira, livre para fazer e para ser o 

que quiser. Com isso todos encerram em sua respectiva ordem de tribuna, saudando a todos 

mais uma vez. ORDEM DO DIA: o primeiro secretário Marcelo Ferreira Gomes inicia o 

parecer das comissões: Constituição, Justiça e Redação; Orçamento, Finança e Tributação; 

Saúde, Assistência Social e Saneamento, na qual está sendo apreciado o projeto de Lei nº 

06/2020, que altera a Lei Municipal nº 268/2019, de 27 de maio de 2019 que institui o Piso 

Salarial Profissional dos Agentes Públicos Municipal, ocupantes dos cargos agentes 

comunitários de saúde e agentes de combates as endemias e adota outras providências e o 

parecer das comissões: Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finança e Tributação 

para o Projeto de Lei 07/2020, que altera a Lei Complementar nº 016/2019, de 26 de fevereiro 

de 2019 e majora os valores dos vencimentos básicos dos Servidores Públicos Municipais do 

novo Quadro de Pessoal do Municipio de Uruoca para atender as necessidades temporarias de 

programas federais e do Centro de Referências da Assitência Social, em seguida põe em 

votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Posteriormente, o primeiro secretário faz 

a leitura do Projeto de Lei nº 06/2020 e do Projeto de Lei nº 07/2020 e por fim o Presidente 

põe em votação sendo aprovados por todos, em primeira votação. Depois de todos os 

pareceres e projetos, lidos, votados e aprovados por unanimidade, não tendo nada a tratar na 

ordem, o Presidente declara encerrada a sessão, que depois de lida e achada no conforme vai 

por todos devidamente assinada.  

 


