
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho do ano de 2015 (dois mil e quinze), ás 

9:00 horas, no prédio da Camara Municipal de Uruoca, situada a Rua João 

Rodrigues Nº 135, sob a presidência do vereador ORLANDO LIMA 

FERNANDES e secretariado pelo vereador Francisco das Chagas Pereira na 

cidade de Uruoca em sessão ordinária. O Senhor Presidente contou ainda com 

a presença dos seguintes vereadores: JOSE FLORENCIO BATISTA, 

MARCELO FERREIRA GOMES, BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA E 

MARIA ALDEBIZA SILVEIRA CARNEIRO, ANTONIO JOSE FERNANDES e 

Francisco Eudes A Silva  faltando apenas o vereador Antonio Eraldo Batista 

Lima na casa. 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, onde na ocasião o vereador Francisco Eudes pede retificação da ata 

dizendo que o presidente tinha marcado a audiência publica para quinta. Então 

o presidente diz que é por que na quinta foi feriado e não podia acontecer 

então convocou para sexta depois da sessão. Retomando a palavra o vereador 

Francisco Eudes pergunta sobre seu requerimento da sessão passada. 

Respondendo ao vereador o presidente consta que está escrito em Ata, que 

esse requerimento foi votado e aprovado. Em seguida o vereador Jose 

Florêncio também pede uma retificação dizendo que o nome do senhor falecido 

da qual ele tinha pedido um minuto de silencio se chama Souza. E o vereador 

Francisco das Chagas pede também uma retificação onde na consta em seu 

pronunciamento seu nome trocado pelo o nome do vereador Francisco Eudes. 

Logo após a ata é votada e aprovada por unanimidade com retificações. Em 

seguida é dada a leitura dos ofícios expedidos e recebidos pela casa: 

requerimento para o Secretario de Segurança Publica, TCM Proc. Nº 2012 

URC. PCS. 08383/13, Governo Municipal CONTABILIDADE (documentação 

probatória) ofícios nº: 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/2015. GRANDE 

EXPEDIENTE: O presidente abre palavra na tribuna para os vereadores e 

inscritos na tribuna popular, primeiro inscrito na tribuna popular é o vereador 

Orlando Lima Fernandes, inicia cumprimentando a todos e começa justificando 

que marcou as audiências publicas para quinta feira mas não foi possível por 

ser feriado, então convoca para 05 de junho depois da sessão. Em a parte o 

vereador Francisco Eudes pergunta se foi enviados ofícios para as repartições 

publicas. Em resposta o vereador Orlando diz que sim, foi enviado para as 

repartições publicas sim, e essa semana resolver a questão da oficialização 

das ruas do município então, o vereador Francisco Das Chagas se 

compromete de ver um dia para acontecer essa audiência. E em Campanário a 

senhora Vereadora Benedita também ficou responsável para preparar o local 

para acontecer a audiência no distrito, e que no sábado as 9:00 da manha 



acontecerá uma assembleia para a votação do estatuto e mesa diretora da Liga 

Uruoquense de Desporto (LUD) que é um sonho antigo do povo de Uruoca, 

desde de já convida todos os vereadores para a assembleia, e alguém que 

queira se candidatar a presidência sinta-se a vontade, logo na semana 

seguinte será tudo documentado e levado ao cartório para oficialização e 

criação do CNPJ. Em a parte o vereador Francisco Eudes parabeniza ao 

vereador por seu empenho e ter tomado a frente, pois quem era para ter 

tomado a frente era o prefeito em 2014. Retomando a palavra o vereador 

Orlando reintera o convide a participarem da assembleia. Em a parte o 

vereador Jose Florêncio parabeniza ao vereador Orlando e intera que a partir 

que o prefeito incentiva os esportistas, aí eles vão se dedicar ao esporte. Em a 

parte o Vereador Marcelo Ferreira também parabeniza pela iniciativa o 

vereador Orlando sobre a liga de esporte, voltando ao assunto das ruas, 

pergunta se realmente averiguaram todas as ruas sem nome. Respondendo o 

presidente diz que foram rastreadas as ruas pelo GPS, mas que realmente 

quem vai dar nome as ruas é a população, então convida ao vereador Marcelo 

a se fazer presente na audiência. Em a parte o vereador Marcelo ferreira diz 

ele mesmo ter algumas sugestões, pois a população já o procurou e famílias e 

já derem ideias e tal. Finalizando o vereador Orlando fala do sucesso que foi o 

projeto soletrando e ficou impressionado com tão bom nível dos concorrentes, 

em a parte o vereador Francisco eudes pergunta se todos foram agraciados 

com os prêmios. O vereador orlando diz que sim, os quatro primeiros lugares 

ganharam um notebook cada, e que o premio maior foi o conhecimento 

adquirido e em breve com outros projetos para serem apresentados. Em a 

parte o vereador Antonio Jose pergunta sobre a LIGA, se foi convocado alguém 

de campanário fazer parte da assembleia pois lá tem alguns esportistas que 

sempre fazem eventos com futebol. Retomando a palavra o vereador orlando 

diz que sim, pois a pessoa que ficou responsável o Odécio em fazer as 

convocações conhece todos os esportistas e estendeu também o convite as 

redes sociais e todos as pessoas que se interessarem estão convidados a 

fazerem parte da assembleia. Nada mais havendo o que tratar o presidente 

encerra essa sessão ordinária da qual lavrei a presente ata que depois de lida 

e achada vai devidamente assinada por todos.  


