
ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 8 (oito) dias do mês de maio 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 vereadores: JOSE FLORENCIO 

BATISTA, FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, MARCELO FERREIRA 

GOMES, BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA E MARIA ALDEBIZA SILVEIRA 

CARNEIRO e FRANCISCO EUDES A. SILVA, faltando apenas o vereador 

Antonio Jose Fernandes. 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 leitura da ATA 

anterior. Após lida o Sr. Presidente Orlando Lima Fernandes coloca a ata em 

discussão e votação, sendo votada e aprovada por unanimidade, na 

continuidade o Sr. Secretario ANTONIO ERALDO BATISTA LIMA, faz a leitura 

dos ofícios recebidos e expedidos pela casa: Carta de Brasília destinada a 

liberação de recursos. GRANDE EXPEDIENTE: O presidente abre palavra na 

tribuna para os vereadores e inscritos na tribuna popular, primeiro inscrito na 

tribuna popular é o vereador Antonio Eraldo que inicia cumprimentando a todos 

e em homenagem ao dia das mães ler uma mensagem, e dedica em especial a 

sua mãe, sua esposa e sua filha e as todas as mães uruoquenses. Segundo 

inscrito Vereador Franscico Eudes cumprimenta a todos e diz ir a tribuna nesse 

dia para relatar um problema na localidade almas onde os alunos estão sem ir 

as aulas por faltar o transporte escolar, passando até mais de uma semana 

sem ir pegar os alunos, então pede encarecidamente para o presidente falar 

com o prefeito ou envie um oficio ao gabinete já que o presidente tem mais 

proximidade do mesmo, pergunta se já tem um líder do prefeito porque tendo o 

líder, já repassa para ele sem precisar está trazendo para os colegas 

vereadores, após pergunta o presidente tem alguma posição a respeito desse 

problema. Em resposta o presidente Orlando lima diz conhecer a situação e 

que o município realmente está em falta com esses alunos, por causa do 

período de inverno esses carros quebram mais, mas já falou com prefeito e o 

pessoal da oficina para agilizarem e o problema está sendo solucionado, uma 

das soluções seria transportar esses alunos era em D-20s ou pau de arara, 

mas não seria uma boa ideia uma que esses carros não estão aptos a está 

transportando esses alunos. Retomando a palavra, o vereador diz que é bom 

que vá um carro dentro da lei, que tenha um carro a disposição, minha esposa 

é funcionária municipal e no dia que ela precisa faltar ela tem que mandar uma 

substituta para os alunos não serem prejudicados no sentido das aulas e esses 

alunos estão sendo prejudicados e pede novamente encarecidamente para que 

o presidente entre em contato com o prefeito e envie o nome de um líder, 



encerrando não poderia deixa de desejar feliz dia das mães a todas a 

uruquenses. Terceiro inscrito é o vereador Jose Florêncio cumprimenta a todos 

e parabeniza todas as mães de Uruoca, e pede que cuidem da estrada de 

Paracuá, já que estão refazendo uma estrada bem aqui, podem fazer a de 

Paracuá também. Quarta inscrita é a vereadora Benedita Oliveira dar bom dia a 

todos presentes e aos ouvintes da Uruoca FM e ler uma mensagem em 

homenagem ao dia das mães, encerra desejando a todas as mães um 

excelente dia. Quinta inscrita é a vereadora Maria Aldezia, cumprimenta a 

todos e primeiramente convida a todos os integrantes das comissões para que 

possam se reunir na quinta feira para que possa ser discutido o projeto que  

depois irá acontecer uma audiência publica, onde será enviado ao executivo 

para ser sancionado que é um projeto orçamentário que requer toda atenção e 

cuidado de todos os vereadores que regirá todo o ano de 2016, completa 

convidando não só as comissões como todos o vereadores e assessores 

parlamentares que se possível a partir das 9:00 horas quinta feira. Após relata 

que não gostaria de falar dessa data do dia das mães, mas é de muita 

importância então muito emocionada passa uma mensagem para todas as 

mães de Uruoca. Em seguida o presidente para a presidência e para o vice 

Marcelo Ferreira e se dirige a tribuna popular inicia cumprimentando a todos e 

convida a todos a participar da gincana intitulada projeto soletrando, que 

ocorrerá as 9:00 da manhã na câmara municipal onde será uma fase 

eliminatória, e após terão mais 2 duas fases que é a semifinal e final, que o 

incentivo para os primeiros lugares é um notebook para cada um. Novamente 

fala sobre a ampliação da encanação de água, que serão beneficiados os 

moradores do conjunto Sambaiba e Rua do Matadouro, sendo que todos os 

canos já estão em fase de compra e os maquinário logo começarão a fazer as 

perfurações, e fala que esteve junto ao Deputado Sergio Aguiar, para falar 

sobre a transferência da adutora do açude Angico para o Açude Tucunduba, e 

relata que está sendo uma grande luta porque o pais está passando um ajuste 

fiscal, onde o governo cortou incentivos de 20% varias áreas. Em a parte o 

vereador Francisco Eudes pergunta se esse projeto já está na mesa do 

governador. Retomando a palavra o vereador Orlando Lima diz que sim, que o 

prefeito está altamente empenhado nisso, cutucando governador e deputados, 

e está fazendo o possível, já sabendo que o açude Angicos está em estiagem e 

não tem capacidade para abastecer o município de Uruoca e senador Sá. Em a 

parte o vereador Francisco Eudes pede humildemente para que o presidente 

dê a relação dos poços profundos que o município foi contemplado. 

Retomando a palavra o vereador Orlando Lima se desculpa por que não ter 

passado antes e se compromete a repassar a relação completa, e explica que 

os poços profundos as águas são salubre e um dessalinizador e muito caro a 

solução é a transferência da adutora para o açude Tucunduba, encerrando 

deseja a todas as mães um feliz dia por ser uma data especial para todas. Em 

a parte o vereador Marcelo Ferreira na oportunidade também faz sua 

homenagem parabenizando todas a mães e desejando que este dia seja 



repleto de coisas boas em especial a primeira dama Lidiane e a Leidinha ex 

primara dama e a sua mãe. Antes da ordem do dia o Vereador Eraldo pede 

uma replica e convida a todos os homens para participar as terças feiras as 

9:00 horas acontece o terço dos homens na igreja matriz e faz esse convite a 

população em especial aos homens para irem rezar e louvar, encerra 

agradecendo a atenção de todos. ORDEM DO DIA: Não tendo nada ser votado 

o presidente Orlando lima Fernandes encerra essa sessão ordinária da qual 

lavrei a presente ata que depois de lida e acha conforme vai por todos 

assinada devidamente.  


