
ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO DO ANO DE 

2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março 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, Antonio Jose 

Fernandes, não faltando nenhum dos vereadores da 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, sendo aprovada por unanimidade, na 

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

ofícios Ofícios recebidos e expedidos pela casa: resolução nº 001/2015, CMU oficio nº: 

10/2015, TCM oficio nº: 5385/2015, FNDE comunicado nº: cm03510/2015, PMU oficio 

nº: 036/2015, TCM oficio nº: 03/2015-PRECI, SMAS oficio nº: 003/2015, CMU oficio 

s/n/2015, TCM oficio nº: 4404/2015/SEC. GRANDE EXPEDIENTE: O presidente abre 

palavra na tribuna para os vereadores e inscritos na tribuna popular, iniciando o 

Presidente Orlando Lima Fernandes se inscreve e passa a presidência para o vice 

Marcelo Ferreira Gomes, inicia comentando sobre um fato ocorrido nas redes sociais, 

uma polemica a respeito de um anuncio de que o mesmo publicou na web solicitando 

um locutor para deixar as sessões mais harmônicas, em seguida explicou todo o 

processo de contratação e como seria efetuado o pagamento ao locutor, e respondeu 

aos comentários das redes para a população ao vivo pela a emissora de radio, em a 

parte o vereador Marcelo Ferreira Gomes, acha que a população está desacreditada 

dos políticos, talvez seja por essas manifestações contra a presidente Dilma, 

retomando o vereador Orlando Lima ressalta que a polução pode e tem direito de vir a 

casa e mostrar suas reinvindacaçoes e sugestões, em a parte o vereador José 

Florêncio Lembra o caso das tartarugas, respondendo o vereador Orlando Lima diz 

que já foi ao DER, e eles ficaram de vir ver a situação com engenheiros, 

complementando o vereador Antonio José disse que os agentes do DER já fizeram a 

vistoria e tiraram fotos do local, encerra agradecendo a todos o vereador Orlando. Em 

seguida a Sra. Vereadora Maria Aldebiza, cumprimenta a todos a inicia pedindo 

oficialmente a saída do conselho do   FUNDEB, e atendendo a população da rua do 

meio relata que com as chuvas os esgotos e banheiros transbordam, porque a maioria 

das casas ainda têm o saneamento, em resposta o Presidente Orlando Lima, diz que 

as autoridades já estão alertas quanto a essa obra, e que é uma obra de médio porte, 

que precisa ser feita licitações e um estudo mais a fundo sobre o caso. Retomando a 

palavra a vereadora alerta que muitas pessoas estão ficando doentes por causa desse 

problema, acrescentando alerta das manilhas que foram colocadas no tempo da falta 

de água, e que agora estão servindo de criadouros do mosquitos da dengue porque 

agora está chovendo e as águas estão se armazenando nessas manilhas, e pede o 

apoio dos colegas vereadores, e afirma que as pessoas estão ficando doentes por 

conta dos mosquistos. Em seguida pergunta ao presidente sobre a assembleia dos 



agentes de saúde, respondendo o Presidente fala que está esperando a marcação do 

dia da assembleia na qual o advogado dos agentes ficou de dar a resposta e marcar a 

data, encerrando a Senhora vereadora encerra agradecendo a todos. Na continuidade 

o Senhor Orleans Agente de endemias, fala sobre os criadouros dos mosquitos e diz  

que não estão recebendo os larvicidas de formar padrão por conta da grave dos 

caminhoneiros, pede consciêntização da população com as devidas precauções para 

evitar a propagação do mosquito. ORDEM DO DIA: foi posto em votação a resolução 

001/2015, sendo votada e aprovada 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. 

  


