
ATA DA 8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 3º PERIODO LEGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

 

Aos 21(vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de 2015(dois mil e quinze) ás 

10:00 horas, no prédio da Escola Né Conrado no distrito de campanário, situada a AV. 

Alberto Batista Fontinele, sob a presidência do vereador Orlando  Lima Fernandes e 

secretariado pelo vereador FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, no distrito de 

campanário em sessão extraordinária. O Senhor Presidente contou ainda com a 

presença dos seguintes veadores: JOSE FLORENCIO BATISTA, ANTONIO JOSE 

FERNANDES, MARCELO FERREIRA GOMES, BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA 

E MARIA ALDEBIZA SILVEIRA CARNEIRO, FRANCISCO EUDES ABUQUERQUER 

SILVA, faltando apenas o vereador ANTONIO ERALDO BATISTA LIMA. Em seguida o 

senhor presidente Orlando Lima Fernandes declara aberta a sessão extraordinária 

cumprimentando a todos presentes no recinto. PEQUENO EXPEDIENTE: Não sendo 

lidas as atas anteriores o Sr. Vereador e 2º Secretario FRANCISCO DAS CHAGAS 

PEREIRA, faz a leitura dos projetos que estão em tramitação na casa: Mensagem nº 

010/2015, projeto de lei 01/2015:Grande expediente: O presidente abre palavra na 

tribuna para os vereadores e inscritos na tribuna popular, iniciando o Sr. Vereador 

Francisco Eudes A. Silva, inicia com palavras de repudio ao presidente por descumprir 

mais uma vez o regimento interno a respeito das convocações, e vai procurar o 

ministério publico para reivindicar, comentou também sobre uma sessão extraordinária 

onde foi empossado o vice presidente Marcelo Ferreira Gomes que não podia 

empossar alguém que são está na posse.  E foi uma vitoria suspender o projeto dos 

agentes de saúde por que o povo foi atrás dos seus direitos, que o povo não está 

frequentando as sessões por estarem desacreditados, onde o prefeito prometeu 200 

poços profundos e não saiu 20, pergunta onde estão esses poços e a transparência 

que é tão enfatizada?! Termina suas palavras pedindo mais respeito pelo povo . 

ORDEM DO DIA: É posto em 2ª votação o projeto de lei nº 001/2015 e pareceres das 

comissões, sendo aprovado com um voto contra do vereador Francisco Eudes A. 

Silva. Não tendo mais o que tratar o Senhor Presidente declara encerrada a sessão 

extraordinária na  que lavrei a presente ata que depois de lida e achada dentro dos 

conformes vai devidamente por todos assinada. 


