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ATA DA 6º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 22 dia do mês de abril do ano de 2020 às 09hrs00min, sob forma de vídeo 

conferência, a Câmara Municipal de Uruoca realiza a 6º sessão ordinária, sob a 

presidência do vereador Vicente Valdir Araújo e secretariado pelo primeiro secretário 

Marcelo Ferreira Gomes. Contando com a presença dos 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. O Presidente declara aberta a 6º 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 5º 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 recebidas. 

Ofício recebidos, ofício nº 036/2020 de 20 de abril de 2020, que encaminha cópia do 

Decreto Legislativo nº 546 de 17 de abril de 2020, da Assembléia Legislativa do Estado 

do Ceará que reconheceu o estado de calamidade pública no âmbito do Município de 

Uruoca, em seguida o Sr. Presidente comunica que recebeu a recomendação nº 01/2020 

da promotoria eleitoral da 25º zona do Estado do Ceará, sob o procedimento 

administrativo eleitoral nº 06.2020.00000731-2, na qual foi repassado uma cópia para 

todos os membros dessa casa. Ofício expedido nº 009/2020, de 25 de março de 2020, 

que comunica a aprovação dos Projetos de Leis nº 09,10,11/2020. GRANDE 

EXPEDIENTE: o Presidente Vicente Valdir Araújo passa a palavra para os vereadores 

que se apresentam na seguinte ordem, Joel Pereira de Sousa, Evilaques Araújo da Silva, 

Maria de Fátima Fernandes Farias, Hipólito Ferreira de Oliveira, Antônio José 

Fernandes e Francisco das Chagas Pereira, todos iniciam saudando a todos, em seguida 

agradecem pelas medidas e aplicações que estão sendo tomadas para combater essa 

pandemia que tanto amedronta a nossa população nos dias de hoje e parabenizam a 

todos que fazem parte da administração do Múnicipio de Uruoca, bem como os que 
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estão na linha de frente ao combate ao COVID-19. E assim todos os vereadores 

encerram em sua respectiva ordem, saudando a todos mais uma vez. ORDEM DO DIA: 

o Sr. Presidente apresenta o parecer das comissões permanentes desta casa: 

Constituição, Justiça e Redação, presidente- Antônio José Fernandes, relator- Evilaques 

Araújo da Silva, membro- Ambrósio Carneiro Costa; Orçamento, Finança e Tributação, 

presidente- Evilaques Araújo da Silva, relator- Antônio José Fernandes, membro- Joel 

Pereira de Sousa e Saúde, Assistência Social e Saneamento, presidente- Joel Pereira de 

Sousa, relator- Ambrósio Carneiro Costa, membro- Hipólito Ferreira de Oliveira, na 

qual está sendo apreciado o Projeto de Lei nº 13/2020, de 17 de abril de 2020, que 

autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício financeiro de 

2020, que altera o PPA 2018-2021 e dá outras providências e por fim o Presidente põe 

em votação sendo aprovado por unanimidade por todos das devidas comissões e na 

sequência foi posto em primeira votação para o plenário o referido projeto. 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. 


