
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍDO LESGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quinze)  ás 

9:20 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 ordinária. 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 E MARIA ALDEBIZA SILVEIRA 

CARNEIRO, FRANCISCO EUDES ABUQUERQUER SILVA, não faltando 

nenhum dos vereadores da casa. Em seguida o senhor presidente Orlando 

Lima Fernandes declara aberta a sessão ordinária cumprimentando a todos 

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, onde foi votada aprovada por todos menos pelo Sr. 

Vereador FRANCISCO EUDES ABUQUERQUER SILVA que se absteve, na 

continuidade o Sr. Vereador e Secretario ANTONIO ERALDO BATISTA LIMA, 

faz a leitura dos ofícios recebidos pela casa: Projetos de lei nºs:  0001, 0002, 

0003, 0004, 0005/2015 TJM nº 1788/ 2015 e um atestado medico do Senhor 

Vereador Francisco Eudes Albuquerque Silva. GRANDE EXPEDIENTE: O 

Senhor Presidente abre espaço da palavra na tribuna, não tendo ninguém 

inscrito, passa a palavra para os vereadores onde na ocasião o Sr. Vereador 

FRANCISCO EUDES ABUQUERQUE SILVA primeiramente cumprimentou a 

todos, e logo após falou sobre o pronunciamento do Exmo. Sr. Prefeito sobre a 

água, onde como umas das soluções mostradas pelo vereador é a revitalização 

de açude velho como é conhecido, e pede providencias para resolver o mais 

rápido possível o problema hibrido sofrido pelos uruoquenses, logo após 

requisitou as maquinas recebidas do programa PAC, para a revitalização do 

açude velho, e demonstrou insatisfação com o pronunciamento do Sr. Prefeito 

e pediu mais uma vez encarecidamente que dêem importância ao problema. 

Em seguida o Sr. Vereador ANTONIO ERALDO BATISTA LIMA teve a palavra 

na tribuna, que começou cumprimentando a todos presentes e passou algumas 

informações da secretaria de agricultura, que passou a informação da 

perfuração de 18 poços profundos, sendo 12 na sede e 6 na zona rural, onde 

16 poços o Sr. Prefeito conseguiu com o governo do estado, e dois poços 

doados pela Pedreira Vermont, onde todos os bairros de Uruoca foram 

contemplados com esse beneficio, logo após o Sr. Francisco Eudes 

Albuquerque Silva pediu um a parte, alegando que pediu informações ao Sr. 

Presidente da casa, sobre 20 poços profundos onde o município foi 

contemplado no ano de 2014(dois mil e quatorze) e onde não obteve êxito, 

onde pedia as informações de quantos poços profundos eram, quais a 

localidades iriam ser contempladas, quantas famílias iriam ser beneficiadas, 



quais os requisitos as localidades precisariam ter para receber o beneficio, e 

que até agora não obteve nenhuma informação, e vai entrar com um 

requerimento diretamente ao secretario de agricultura, para a obtenção das 

informações para poder fiscalicalização que é papel do vereador, assim diz o 

Sr. Vereador e deixa palavras de repudio ao Sr Presidente Orlando por não 

passar as informações solicitadas. Em seguida o Sr. Vereador Eraldo retomou 

a palavra e fala sobre algumas criticas que alguns dizem que as autoridades 

não estão dando muita importância ao problema, e em resposta ressalta que 

vereadores estão muito preocupados sim, em solucionar o problema hidrido do 

município. Logo após o Sr. Vereador Francisco Eudes fala mais uma vez sobre 

a importância da revitalização do açude velho, e o Sr. Vereador José 

Fernandes faz uma perguntando sobre quais localidades vão ser contempladas  

com os poços profundos, onde o Sr. Vereador Eraldo não tinha a informação, e 

finaliza pedindo a todos que orem a Deus pedindo chuvas e se despede da 

tribuna. Não tendo mais ninguém a se pronunciar na tribuna o Sr. Presidente 

passou para ordem do dia votações dos projetos de lei da casa nºs:  0001, 

0002, 0003, 0004, 0005/2015 TJM nº 1788/ 2015, sendo todos 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. 

 

 

 

 

 

 

 


