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“PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº           /2022”                   Tauá-CE, 11/02/2022. 
 
 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre a filiação da Câmara Municipal de Tauá 
à União dos Vereadores do Ceará-UVC e dá outras providências. 

 
 
 
O(s) Vereador(es) nominado(s) abaixo, com assento(s) nesta Casa legislativa, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, submete(m) à apreciação do Egrégio 
Plenário desta Augusta Câmara Municipal o PROJETO DE RESOLUÇÃO seguinte: 
 
Art. 1º- A Câmara Municipal de Tauá fica autorizada a se filiar à União dos 
Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC), associação privada que possui como atividade 
principal a defesa dos direitos sociais das Câmaras Municipais e de Vereadores. 
 
Parágrafo Único- Para custear o cumprimento da filiação referida no caput do artigo, 
a Câmara Municipal de Tauá contribuirá financeiramente com os valores a serem 
estabelecidos em Resoluções próprias da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará 
(UVC) ou no ato das assinaturas dos reajustes dos termos de cooperações. 
 
Art. 2°- As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, consignada em cada exercício financeiro, ficando 
desde já a Mesa Diretora autorizada, se necessário, abrir crédito suplementar. 
 
Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias. 
 
Paço da Câmara Municipal de Tauá, 11 de fevereiro de 2022. 
 
→ JUSTIFICATIVA | 
 

Uma Câmara Municipal filiada à União dos Vereadores e Câmaras do 
Ceará (UVC) poderá usufruir de vantagens e serviços, como: participação em eventos, 
congressos, palestras e encontros da entidade; recebimento da carteirinha de 
identificação de Vereador; serviços de assessoria jurídica; serviços de assessoria 
legislativa; serviços de assessoria de imprensa; descontos em faculdade, hotéis, 
clínicas e em outras empresas parceiras, entre outras vantagens. 

As parcerias com órgãos do governo e empresas privadas permitem 
aos Vereadores filiados o acesso a serviços diferenciados e descontos especiais. 
 
→ CONSIDERAÇÕES FINAIS | 
 

Ante o exposto, inicialmente, COLOCA o presente Projeto de 
Resolução à disposição para ENDOSSO pelos Vereadores, caso seja interesse dos 
edis, em seguida, ROGA que os nobres pares desse Colendo Poder Legislativo 
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aprovem este Projeto, tudo em fiel observância à robusta fundamentação supra, a 
qual passa a integrar o presente tópico como se nele estivesse transcrito. 

Sem mais e na expectativa do imediato atendimento, ficamos à 
disposição para dirimir eventuais dúvidas, se por ventura existirem. 

Apresento protestos de alta estima e distinta consideração. 
 
 
VEREADORES COMPONENTES DA MESA DIRETORA: 
 
 
 
x___________________________________   x________________________________ 
GENIVAL COUTINHO SOBRINHO            LUIS TOMAZ DINO 
VEREADOR – PRESIDENTE            VEREADOR – 1° VICE-PRESIDENTE 
 
 
 
x___________________________________   x________________________________ 
FRANCISCO DA COSTA FEITOSA            ÉRICO BATISTA LIMA 
VEREADOR – 2° VICE-PRESIDENTE                    VEREADOR – 2° SECRETÁRIO 
 
 
 
VEREADORES COMPONENTES DO PLENÁRIO: 
 
 
 
x______________________________   x_____________________________________ 
ANTONIO CICERO MARQUES LIMA       ARGINTINO TOMAZ FILHO 
VEREADOR                                                        VEREADOR 
 
 
 
x______________________________   x_____________________________________ 
FRANCISCO HELDER LIMA CASTELO   FÚLVIO EMERSON GONÇALVES CAVALCANTE 
VEREADOR                                                         VEREADOR 
 
 
 
x______________________________   x_____________________________________ 
JOÃO EVONILSON A. DE SOUSA              LUIS ALVES NETO 
VEREADOR                                                         VEREADOR 

 
 
 
x______________________________   x_____________________________________ 
LUIZ ANDRÉ BEZERRA CAMPOS            MARCO AURÉLIO MOREIRA DE AGUIAR 
VEREADOR                                                         VEREADOR 
 
 
 
x______________________________   x_____________________________________ 
RAIMUNDO NONATO OLANDA            RONALDO CÉSAR FEITOSA A. C. FILHO 
VEREADOR                                                         VEREADOR 
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