
ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO DO ANO DE 

2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze), ás 9:00 

horas no prédio da Câmara Municipal de Uruoca, situada a Rua João Rodrigues nº 

135, sob a presidência do vereador ORLANDO LIMA FERNANDES e secretariado 

pelo vereador FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA na cidade de Uruoca em sessão 

ordinária. O Senhor Presidente contou ainda com a presença dos seguintes 

vereadores: JOSE FLORENCIO BATISTA, ANTONIO JOSE FERNANDES MARCELO 

FERREIRA GOMES, BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA E MARIA ALDEBIZA 

SILVEIRA CARNEIRO e FRANCISCO EUDES A. SILVA, faltando o vereador 

ANTONIO ERALDO BATISTA LIMA. Em seguida o senhor presidente Orlando Lima 

Fernandes declara aberta a sessão ordinária cumprimentando a todos os presentes no 

recinto. PEQUENO EXPEDIENTE: É dado inicio a leitura da ATA anterior. Após lida o 

Sr. Presidente Orlando Lima Fernandes coloca a ata em discussão e votação, sendo 

aprovada por unanimidade, na continuidade o Sr. Vereador e 2º Secretario 

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, faz a leitura dos ofícios recebidos pela casa: 

Ofícios recebidos e expedidos: Atestado médico do vereador Antonio José Fernandes, 

Secretaria de Assistencia Social Oficio nº: 003/2015, FNDE comunicado nº: cm 

031510/2015, TCM nº: 4404/2015/SEC, TCM oficio nº: 03/2015-PRECI. GRANDE 

EXPEDIENTE: O presidente abre palavra na tribuna para os vereadores e inscritos na 

tribuna popular, iniciando o Sr. Vereador José Florêncio faz dois pedidos primeiro 

requerer junto a Secretaria de Educação uma central de ar para Escola Né Conrado, e 

o segundo um quebra mola rua boa esperança atrás do estádio que a população está 

pedindo, encerra agradecendo a todos os presentes, em seguida a Sra. Maria 

Aldebiza inicia cumprimentando a todos e fala sobre a ausência da população nas 

sessões e pergunta e se os salários dos vereadores entrou como proventos, em 

resposta o vereador explica que no momento os salários estão sendo depositados em 

cheques porque os tokens ainda não estão cadastrados e que próximo mês será 

depositado diretamente do computador da Câmara para as contas bancarias de todos 

os servidores da Câmara Municipal de Uruoca . Ordem do dia: foi posto em pauta os 

seguintes projetos de lei 007/2015, projeto e pareceres em votação aprovado por 

unanimidade com um voto contra do vereador FRANCSCO EUDES, projeto de lei 

complementar 001/2015, foi posto projeto e pareceres em primeira votação, votado e 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo o que tratar o Presidente Orlando 

Lima Fernandes declara encerrada a sessão da qual lavrei a presente ATA, que 

depois de lida e achada conforme vai por todos assinada devidamente. 

 


