
ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 3º PERIODO DO ANO DE 2015 NA 

CÂMARA MUNIPAL DE URUOCA 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro 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 Antonio Eraldo Batista Lima, na cidade 

de Uruoca em sessão extraordinária. O Senhor Presidente contou ainda com a 

presença dos seguintes vereadores: JOSE FLORENCIO BATISTA, 

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, ANTONIO JOSE FERNANDES 

MARCELO FERREIRA GOMES, BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA,  

FRANCISCO EUDES ABUQUERQUER SILVA, faltando apenas a Sra. 

Vereadora MARIA ALDEBIZA SILVEIRA CARNEIRO . Em seguida o senhor 

presidente Orlando Lima Fernandes declara aberta a sessão extraordinária 

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. Leitura de ofícios expedidos e recebidos, mensagem nº: 

001/2015 projeto de lei que dispõe sobre abertura de credito no valor de R$ 

1.193.124.96, abertura de credito especial se faz necessária devido a 

necessidade de inclusão dos projetos do governo federal e estadual, para fins 

de execução do município de uruoca, 1. Construção e ampliação de unidades 

escolares, 2. Reforma do balneário, 3. Construção do centro de freiras e 

eventos, 4. Construção do mercado publico na sede, Projeto de lei nº 08/2015. 

GRANDE EXPEDIENTE: O Presidente abre palavra na tribuna não tendo 

nenhum inscrito e também nenhum vereador quis se pronunciar. Sem nada 

mais a ser discutido na casa o Sr. Presidente encerra a sessão extraordinária 

na qual lavrei a presente ATA agradecendo a todos, que depois de lida e 

achada dentro dos conformes segue por todos devidamente assinada.  

 


