
ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 3º PERIODO DO ANO DE 2015 NA 

CÂMARA MUNIPAL DE URUOCA 

Aos 25 (vinte e cinco) 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 extraordinária. 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, FRANCISCO 

EUDES ABUQUERQUER SILVA, faltando apenas a Sra. Vereadora MARIA 

ALDEBIZA SILVEIRA CARNEIRO . 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 

da ATA anterior. Após lida o Sr. Presidente Orlando Lima Fernandes coloca a 

ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida 

leitura de ofícios expedidos e recebidos, Projeto de Lei nº 08/2015, Projeto de 

lei nº: 001/2015, em seguida o Sr. Presidente a palavra para pronunciamentos, 

onde na ocasião o Sr. Vereador Francisco Eudes, justifica seu voto seu voto 

contra, e esclarece um artigo do regimento interno e da lei orgânica, diz que a 

sessão extraordinária está infringindo a lei, e que reunido na sala dos 

vereadores disseram que se não fizesse isso o município perderia, mas que 

certa pessoa tem ser e responder pelo seu erro, e que os vereadores não 

podem arcar pelo erro de outros, e que tem que se cumprir a lei, onde faltou 

pulso pelo presidente da casa e está votando contra porque para que o poder 

executivo tenha respeito pelo legislativo, porque o legislativo tem autonomia, e 

que quando for enviado algum projeto para camara seja de acordo com o que 

diz o regimento interno, que viu na administração usarem da força, como estão 

usando agora porque a maioria é da bancada da situação, e que a sessão está 

sendo irregular, porque as leis devem ser cumpridas e se não funcionam que 

rasguem, o que seria de Uruoca se não tivesse oposição, pede respeito pelo 

vereador da oposição, com indignação e repudio ao presidente da casa porque 

não teve pulso, e que não foi avisado com 48 horas, terminando colocou em 

pauta a lei orgânica do município ela tem vários colaboradores onde o Prefeito 

Francisco Kilsen era um dos colaboradores, fala que a lei é bem clara, que se 

for convocado com dois dias de antecedência, tem o tempo de um dia para 

ficar a par do que vai ser tratado, que se sentiu constrangido na sessão em 

Paracuá, quando um cidadão falou para todos os vereadores de que eles 

serviam, termina suas palavras pedindo pulso e conduta de vereador, que não 

estão aqui para fazer o que o prefeito quer não e se as leis não funcionam que 

as joguem no lixo. Na sequencia o Vereador Antonio Eraldo Batista Lima 

reforça o apoio ao pronunciamento do Vereador Francisco Eudes, diz que ta 

sendo discutido é os prazos da convocação projetos de lei estão chegando 



muito atropelados, e realmente a convocação infringiu a lei do regimento 

interno, que é a favor dos projetos, mas que precisa-se de tempo para analizar 

para depois votar, já antecipando seu voto contra, por a casa não cumprir a lei. 

O Presidente abre a votação do projeto sendo aprovado em primeira votação 

com 5 votos a favor e 2 contra. Sem nada mais a ser discutido na casa o Sr. 

Presidente encerra a sessão extraordinária na qual lavrei a presente ATA 

agradecendo a todos, que depois de lida e achada dentro dos conformes segue 

por todos devidamente assinada.  

 


