
ATA DA 10ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO 

DO ANO DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril 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, ANTONIO JOSE FERNANDES, Francisco das Chagas Pereira, 

MARCELO FERREIRA GOMES, BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA E 

MARIA ALDEBIZA SILVEIRA CARNEIRO e FRANCISCO EUDES A. SILVA 

não faltando nenhum vereador da casa. 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 das ATA anteriores da 9ª sessão extraordinária. Após lida o 

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

na ocasião a Senhora Vereadora Maria Aldebiza diz que citou na sessão 

passada que estava dando seu voto político pela desaprovação das contas o 

Senhor Manoel Fernandes, e pediu para ser constado em ata, logo após o 

presidente coloca novamente a ata em discussão e votação sendo votada e 

aprovada por unanimidade. Em seguida o primeiro secretario faz a leitura da 

mensagem 012/2015, projeto de lei 011/2015 e dos pareceres das comissões 

Comissão de Constituição Justiça e Redação juntamente com a Comissão de 

Educação Cultura e Meio Ambiente. GRANDE EXPEDIENTE: Antes do projeto 

e pareceres serem votados o Vereador Francisco Eudes reivindica o direito de 

se pronunciar em tribuna popular, então o presidente abre espaço para o 

vereador se manifestar. Então iniciando suas palavras o vereador Francisco 

Eudes cumprimenta a todos e inicia parabenizando o presidente por ter 

cumprido o regimento da casa, ligando para ele e informando que iria 

acontecer a sessão, em seguida ler um trecho do regimento interno que fala 

sobre a convocação das extraordinárias, onde no entender do vereador a 

convocação tem que ser verbal escrita, então diz que o presidente está de 

parabéns por ter cumprindo o regimento interno, após agradece a todos pela 

atenção. ORDEM DO DIA: É colocado em primeira votação o projeto de lei 

011/2015 e pareceres das comissões Comissão de Constituição Justiça e 

Redação juntamente com a Comissão de Educação Cultura e Meio Ambiente, 

sendo votados e aprovados 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. 


