
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 17 (dezesete) 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, onde o vereador Francisco Eudes pede uma 

retificação da ata dizendo que faltou uma a parte que o vereador Francisco das 

Chagas fala sobre o recadastramento que dizem uma coisas e depois fazem 

dizem outra, logo após 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: Edital de convocação, TCM 

processo nº: 1816-6/2012, mensagem nº: 06/2015, mensagem 011/2015, 

projeto de lei nº: 11/2015, projeto de lei nº: 12/2015, parecer da Comissão de 

constituição justiça e redação conjunto do parecer da comissão orçamento 

finanças e tributação e comissão de saúde assistência social e saneamento 

GRANDE EXPEDIENTE: O presidente abre palavra na tribuna para os 

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

Francisco Eudes inicia cumprimentando a todos, e parabeniza os ACS pela a 

luta deles, onde fizeram até greve por em busca dos seus direitos e O prefeito 

por ter atendido ao pedido de conversa para a entrada de acordo com a 

categoria, que agora irão receber piso de R$1.014, mas R$ 60,00 que é uma 

ajuda de custo e 40% em cima do salário mínimo que é a salubridade, que 

quando é erra ele critica e quando ele acerta ele parabeniza, o presidente da 

casa também foi parabenizado por tirar a matéria que estava em pauta  que um 

dos vereadores que foi contra é o vereador que vos fala, continuando também 

parabenizou o vereador Eraldo pela a sua postura e por está do lado da 

verdade encerrado pede um salva de palmas para toda a categoria dos ACS e 

agentes de endemias. O segundo inscrito na tribuna é o vereador Marcelo 

Ferreira que cumprimenta a todos e inicia suas palavras lembrando da 

cobrança que Fez na ultima sessão ordinária, onde pediu um agendamento 

para o recadastramento do bolsa família para o distrito de campanário, que 

logo após foi atendido seu pedido já tendo dia certo para os recadastradores 

fazerem a visita ao distrito, parabeniza a Ex vereadora Irmã Silvânia por sua 



atenção e dedicação com a população sempre estando pronta a ajudar no que 

precisar e sobre o caso do projeto das ACS parabeniza o prefeito e a categoria 

das ACS municipais por essa grande vitoria que é ganhar o piso nacional. O 

terceiro inscrito é o vereador e presidente Emanoel Vieira da Câmara Municipal 

de Camocim que veio falar da UVC, que é a união dos vereadores e câmaras 

do Ceará, em suas palavras fala da eleição que é feita de dois em dois anos e 

explica as propostas do seu candidato que entre elas existe uma que é de 

importância que é a capacitação do vereadores e outras propostas, finalizando 

informa o dia da eleição e o numero do seu candidato, encerrando pede apoio 

aos vereadores. ORDEM DO DIA: É colocado em primeira votação o projeto de 

lei 05/2015 e parecer da Comissão de constituição justiça e redação conjunto 

do parecer da comissão orçamento finanças e tributação e comissão de saúde 

assistência social e saneamento sendo votado e aprovado por unanimidade, na 

sequencia foi colocado em segunda votação projeto de lei 010/2015 e do 

parecer da comissão de constituição justiça e redação em conjunto do parecer 

da comissão de educação cultura e meio ambiente sendo votado e aprovado 

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. 


