
ATA DA 6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO 

DO ANO DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

 

Aos 6 (seis) dias do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze), ás 10:30 

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 E MARIA ALDEBIZA SILVEIRA CARNEIRO e FRANCISCO EUDES 

A. SILVA, não faltando nenhum dos vereadores. 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 leituras das atas anteriores, após lida o Senhor presidente coloca 

a ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, na 

continuidade o 1º secretário faz a leitura dos ofícios expedidos e recebidos pela 

casa: Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em conjunto da 

Comissão de Finanças, Orçamento e tributação que autoriza abertura de 

credito especial ao orçamento financeiro do exercício financeiro de 2015 e 

altera a PPA 2014-2015 e da outras providencias; Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação em conjunto da Comissão de Finanças, 

Orçamento e tributação que autoriza abertura de credito especial ao orçamento 

financeiro do exercício financeiro de 2015 e altera a PPA 2014-2017 e da 

outras providencias. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente coloca 1ª votação os 

Pareceres das Comissões e Projeto de Lei nºs: 009/2015, sendo aprovado por 

unanimidade. Não tendo mais nada a tratar o senhor Presidente encerra a 

sessão Extraordinária que lavrei a presente ATA, que depois de lida e achada 

dentro dos conformes vai por todos assinada. 

 

 


