
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍDO LESGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro 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 ordinária. O Senhor Presidente contou ainda com a 

presença dos seguintes veadores: JOSE FLORENCIO BATISTA, FRANCISCO 

DAS CHAGAS PEREIRA, ANTONIO JOSE FERNANDES, BENEDITA 

PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO EUDES ABUQUERQUER SILVA, 

MARIA ALDEBIZA SILVEIRA CARNEIRO, faltando apenas o vereador Marcelo 

ferreira gomes. Em seguida o senhor presidente Orlando Lima Fernandes 

declara aberta a sessão ordinária cumprimentando a todos presentes no 

recinto. PEQUENO EXPEDIENTE: é dada a leitura da ATA, em seguida o 

vereador Francisco Eudes A. Silva pediu uma retificação da Ata, na qual na 

segunda sessão tinha se referido ao vereador Orlando lima quando ele era 

líder do prefeito e não depois de Presidente quando pediu esclarecimentos 

sobre os poços profundos, na sequencia o Sr. vereador Jose Florêncio também 

pediu uma retificação por seu nome está trocado de José para Antonio, na 

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

faz a leitura dos ofícios recebidos pela casa: oficio nº: 031/2015 oficio nº: 

032/2015 mensagem nº 006/2015, Projeto de lei nº:06/2015, mensagem nº 

007/2015, Projeto de Lei nº 07/2015, Atestado do vereador Antonio Eraldo 

Batista Lima, TCM Oficio nº: 3647/2015. GRANDE EXPEDIENTE: O presidente 

abre palavra na tribuna para os vereadores, onde o Vereador Francisco Eudes 

A. Silva leu um oficio da igreja pré-pentecostal na qual pedem uma colaboração 

para a realização de um evento evangélico no município, logo após tentou dar 

um a parte para o representante da igreja evangélica onde se pensava que o 

uso da tribuna popular tinha que efetuar a inscrição até vinte e quatro horas 

antes, rapidamente o Sr. presidente  consultou aos assessores e foi 

esclarecido que a tribuna popular pode ser utilizada desde de que a inscrição 

seja feita previamente antes do inicio da sessão, dizendo identificando-se com 

documento e o assunto que vai abordar, tomando a palavra novamente o 

vereador Francisco Eudes reforça o apoio ao evento, e requere uma copia do 

projeto de lei e da ATA da sessão  itinerante. o presidente convoca o primeiro 

secretário para assumir a presidência já que o vice presidente não se 

encontrava na sessão, e toma palavra na tribuna popular e começa seu 

discurso cumprimentando a todos, comentando sobre a atualização diária do 

site da câmara, onde se encontrará todas as sessões gravadas na integra que 

toda a população de Uruoca pode ter acesso a informação sobre o que passa 

nas sessões, e um projeto para nomeações das ruas de todo o município de 

Uruoca e a população que vai poder participar da escolha dos nomes das ruas 

com uma audiência publica, em seguida por questões de transparência o Sr. 



Presidente comentou sobre alguns objetos adquiridos pela câmara municipal e 

deixou claro e a disposição, que ao adquirir os objetos foi realizada uma 

pesquisa pelo melhor preço, com empresas que estão em dias com suas 

obrigações e disponibilizou as informações e acesso a contabilidade aos 

vereadores que tiverem interesse em saber, o vereador Francisco Eudes pede 

um a parte e pergunta sobre a prestação de contas do mês de janeiro, em 

resposta o Presidente diz que o tribunal de contas adiou, Vereador Jose 

Florêncio também pede uma a parte pedindo a copia da prestação de contas 

do fundo municipal de saúde, tomando novamente a palavra o Sr. presidente 

fala sobre as licitações e deixa claro que todas as empresas estão ativamente 

prestando os serviços licitados encerrando apresenta um projeto que de sua 

autoria que será executado nas escolas municipais que intitulou soletrando, e 

que como premio principal será um notebook de ultima geração e passou a 

palavra para os próximos inscritos em replica o Vereador Francisco Eudes 

começa  cumprimentando a todos e inicia dizendo  que a fiscalização por parte 

dele será feita, comenta sobre a sessão ordinária de quarta feira, se diz 

envergonhado com a maneira de como foi atropelado a lei do regimento interno 

da camará e a lei orgânica do município, que art.14 do regimento diz " As 

sessões extraordinárias serão convocadas pelo presidente da casa ou quem o 

estiver substituindo com antecedência mínima de dois dias", e isso não 

aconteceu, e pede ao Presidente que tenha pulso, que quando o Senhor 

Prefeito mandar um projeto de total importância para a população, o senhor 

Presidente não aceite, por que nós não somos culpados, se isso ocorrer se 

existir algum culpado é o poder executivo e não o legislativo diz o vereador, o 

presidente faz uma pergunta ao vereador Francisco Eudes quantas vezes o 

mesmo veio a câmara municipal durante a semana e se ele consultou o site da 

entidade, como resposta o vereador disse que nenhuma vez tinha vindo a 

casa, mas afirmou que é de ritmo costumeiro vir a casa fazer o papel de 

vereador, e que na administração passada, nunca viu um vereador usar a sala 

dele, para a prestação de conta começando por Vossa Excelência (diz o 

vereador Francisco Eudes), que vinha apenas visitar as instalações e 

conversar, mas fazer o papel do vereador, o senhor nunca usou para prestação 

de conta, e não adianta querer fugir da verdade, você infringiu a lei, porque 

aquela sessão não era para ter acontecido, porque lei é lei, e a lei não é para 

ser interpretada e sim para ser cumprida, com palavras de indignação e 

repudio ao senhor presidente, que infringiu a lei e a lei tem que ser cumprida, 

assim termina a palavra do vereador Francisco Eudes. em sequencia usando a 

tribuna popular o Pastor Edvaldo Costa toma a palavra cumprimentando a 

todos presentes, falou que agora em abriu haverá um evento da igreja e que 

precisa de uma contribuição financeira voluntariamente, para a realização do 

evento e que em outubro haverá um congresso com todas a igrejas, encerra 

agradecendo oportunidade. 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. 

 

  

 

 


