
ATA DA 5ª 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 9:50 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 veadores: 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. Ordem Do Dia: o Sr. Presidente coloca em 

segunda votação o projeto 008/2015, e abre palavra para os vereadores que 

quiserem se manifestar, o vereador Francisco Eudes começa cumprimentando 

a todos, e parabeniza o vereador Eraldo pela a postura que ele tomou na 

primeira votação, e pede a copia das 3 sessões ordinárias (áudio/vídeo), em 

resposta o senhor presidente fala que está tentando cada dia mais melhorar a 

organização da casa, e resalva que o projeto votado no dia é de extrema 

importância, que se fosse votado nesse dia a população iria perder com isso, e 

disponibiliza as copias de áudio e vídeo das sessões, retomando a palavra o 

vereador Francisco Eudes fala que suas criticas são construtivas e pede 

cumprimento da lei, e que se Uruoca perder uma verba, a responsabilidade não 

foi dos vereadores a resposabilidade foi deles que n enviaram a tempo, e que a 

favor dos projetos desde que estejam dentro do regimento, e está disposto a 

ajudar a administração atual, mas com responsabilidade e dentro da lei, Senhor 

Vereador Jose Florencio, explicou o porque é a favor da aprovação do projeto; 

retomando a palavra Vereador Francisco Eudes encerra agradecendo e 

dizendo que o o presidente não recebe só critica, mas também recebe elogios. 

Passando para segunda votação o projeto de lei 008/2015 é aprovado, com 5 

votos a favor e 2 contra. 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.  

 

 


