
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 10 (dez) dias do mês de abril 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 votada e aprovada por unanimidade, na 

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

dos ofícios Ofícios recebidos e expedidos pela casa: CMU oficio nº: 12/2015, 

TCM ofico nº: 8577/2015/SEC, FNDE comunicado nº: CM95253, FNDE 

comunicado nº: CM97210/2015. GRANDE EXPEDIENTE: O presidente abre 

palavra na tribuna para os vereadores e inscritos na tribuna popular, antes de 

passar a palavra para o primeiro inscrito a vereadora Maria Aldebiza se 

manifesta pedindo um minuto de silencio para os dois jovens que vieram a 

falecer na cidade, um por violência e outro por uma doença não identificada 

ainda, passando o minuto o vereador José Florêncio toma palavra na tribuna 

iniciando cumprimenta a todos no recinto logo em seguida pede apoio de todos 

os vereadores a lutarem pela estrada do distrito de Paracuá, já que estão 

concertando a CE, dar para aproveitar a oportunidade e fazer essa 

pavimentação asfaltica ao distrito, parabeniza ao presidente da casa e também 

deseja a toda população um excelente final de semana, logo após o segundo 

inscrito toma a palavra na tribuna o Vereador Antonio Jose, começa suas 

palavras cumprimentando a todos, e começa sua reivindicação relatando que 

as pessoas que vieram na semana santa de fortaleza, reivindicaram que o 

ônibus pára muito longe do centro do distrito de campanário tendo eles que 

andarem bastante para conseguirem chegar a casa de seus familiares, a 

reivindicação é para que a parada do ônibus pudesse ser mais no centro do 

distrito. O terceiro inscrito é o vereador Marcelo ferreira Gomes que a pedido 

da população beneficiaria do bolsa família dizem que em Paracuá está 

acontecendo o recadastramento e em Campanário a população tem que se 

deslocar até a sede para efetuar esse recadastramento, muitos deles não 

podendo está se deslocando por falta de transporte uma vez que as famílias 

são carentes não podendo pagar essa locomoção, encerra desejando um bom 

dia a todos. Quarto inscrito é o vereador Francisco das Chagas, que responde 



ao vereador Marcelo Ferreira, passando as informações sobre o calendário do 

recadastramento do bolsa família e afirma que não ficará ninguém sem ser 

recadastrado, em seguida explica quando o beneficiário é vetado de receber o 

beneficio, em a parte o vereador Marcelo ferreira explica o porque de sua 

explanação, que é a população de Campanário ficaram sabendo que o 

recadastramento está sendo feito na Vila de Paracuá e outras localidades e em 

Campanário a comunidade está reivindicando esse direito que por informações 

que deram não está agenda a visita dos recadastradores do bolsa família para 

o distrito, retomando Francisco das Chagas parabeniza a atitude do prefeito 

Kilsem em relação ao plano de cargos e carreiras do magistério de Uruoca, que 

isso é de grande importância e em seguida pergunta ao presidente sobre o 

caso do projeto de lei das ACS; Respondendo o presidente diz que ainda está 

esperando resposta do sindicato para se realizar uma reunião e que até agora 

não recebeu nenhum comunicado, seguindo o vereador Francisco das chagas 

diz que viu o empenho do prefeito em tentar resolver esse problema, 

encerrando parabeniza os professores, o prefeito Kilsem e a secretaria Sheila 

Andrade pelo o grande evento realizado no aniversario da cidade, em a parte o 

vereador Marcelo ferreira diz que acabou de ser informado por uma cidadã de 

Campánario que acabara de chegar do CRAS com seu agendamento para 

realizar o recadastramento e que a informação que passaram no prédio da 

entidade foi que não irão se deslocar até o distrito de Campanário, então o 

vereador pede encarecidamente que façam um agendamento para atender o 

distrito de campanário que é o mais populoso diante dos outros distritos e 

localidades. Termina suas palavras agradecendo a todos os presentes no 

recinto. Na sequencia o próximo inscrito é o Presidente e vereador Orlando 

Lima, que logo passa a presidência ao vice-presidente Marcelo Ferreira 

Gomes, e logo se dirige a tribuna popular iniciando também parabeniza o 

prefeito kilsem pelo plano de cargos e carreiras, prosseguido explana um 

projeto de sua autoria aqui no município se intitulando “SOLETRANDO”, que 

será uma competição entre alunos de todas as escolas do município, onde a 

premiação serão três notebooks de ultima geração, sendo um para os 3 

primeiros lugares, continuando sua fala relata o caso de violência que chocou a 

cidade nos últimos dias onde um menino chegou a falecer, por conta de 

espancamento e completa que a policia está empenhada no caso para a 

resolução do caso, em a parte o vereador Francisco Eudes pede explicação 

sobre o projeto de emenda da lei orgânica; em resposta o vereador Orlando 

Lima diz que acha coerente na constituição federal que dar direito aos 

secretários municipais ter direito a décimo terceiro e férias. Voltando, O 

vereador Francisco Eudes pergunta se antes os secretários recebiam alguma 

gratificação ou adicional em espécie, porque com essa aprovação de emenda 

vetados de receber qualquer tipo de gratificação. O vereador Orlando Lima diz 

que acha justa essa emenda. ORDEM DO DIA: é colocado em primeira 

votação o projeto de lei 010 e pareceres da comissão de constituição justiça e 

redação, sendo votado e aprovado por unanimidade, em seguida é colocado 



em votação a Proposta de Emenda da Lei Orgânica que autoriza o décimo 

terceiro salário e férias, sendo vetado quaisquer outras gratificações, colocada 

em única votação a proposta de emenda é 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. 

 


