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ATA DA 4° SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

LEGISLATIVO DO ANO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 25 dias do mês de março do ano de 2020, às 09hr00min, 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 seguintes vereadores: Antônio José Fernandes, 

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. 

PEQUENO EXPEDIENTE: o primeiro secretário faz a leitura da ata da 3º sessão 

extraordinária do primeiro período legislativo do ano de 2020 da Câmara de Uruoca, na 

qual foi votada e aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: o primeiro secretário 

faz a leitura do Projeto de Lei nº 09/2020, que dispõe sobre a decretação do estado de 

calamidade pública e da outras providências, do Projeto de Lei nº 10/2020, que institui o 

projeto supera em casa eu cuido em casa eu salvo no âmbito do Município de Uruoca e 

da outras providências e do Projeto de Lei nº 11/2020, que dispõe sobre medidas de 

insentivo aos profissinais da unidade mista de saúde e unidade de saúde da familia do 

Município de Uruoca e da outras providências, todas de 24 de março de 2020 e do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre as 

sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Uruoca que enquanto durar 

a pandemia não acontecerá mais presenciais e sim através de vídeo conferência quando 

for necessário, sendo esta votada em única votação e aquelas votadas e aprovadas em 

primeira votação por unanimidade e por suas devidas comissões: Constituição, Justiça e 

Redação; Orçamento, Finança e Tributação; Saúde, Assistência Social e Saneamento. 

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. 

 


