
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 22(vinte e dois) dias do mês de maio 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 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 e ANTONIO JOSE FERNANDES, 

faltando apenas o vereador Francisco Eudes A. Silva e 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 das Chagas pede uma 

retificação no trecho da ata em que ele ler uma portaria que fala sobre a 

compania dos correios e telegrafos, e foi colocado que era a compania de rede 

elétrica estrando errada a informação da ata. Logo após sendo votada e 

aprovada por unanimidade. Em seguida é dada a leitura dos ofícios expedidos 

e recebidos pela casa: MEFNE (Ministerio da Educação Fundo Nacional da 

Educação comunicado nº: 109339/2015. GRANDE EXPEDIENTE: O 

presidente abre palavra na tribuna para os vereadores e inscritos na tribuna 

popular, primeiro inscrito na tribuna popular é o Pastor Edvaldo Costa inica 

cumprimentando a todos e em nome da igreja e em nome da mocidade da 

igreja queria agradecer ao prefeito a pelo grande evento que se realizou no dia 

5 de abril, o objetivo de está aqui é, que observando a leitura da ata, viu que o 

que mais se destacou foi o problema da água, estando todos muito 

preocupados com essa situação inclusive em janeiro fizeram uma campanha 

pedindo a Deus para mandasse inverno para suprir a nossas necessidades não 

foi muito mais veio, seguindo veio pedir um auxiliar para o frete de um carro, 

então pede uma contribuição voluntaria para esse objetivo, então agradece a 

atenção de todos. Segundo inscrita é a senhora Guiomar que veio 

representando o bairro Sambaiba e pede a colaboração de todos os 

vereadores com um problema que está acontecendo, os moradores do bairro 

reclamam que estão sem iluminação publica e estão pagando taxas abusiva de 

iluminação publica sem os moradores terem essa iluminação, encerrando 

agradece a todos pela atenção. Antes do terceiro inscrito o presidente passa 

alguns esclarecimentos para os dois primeiros inscritos então em questão a 

água realmente é uma situação preocupante e que até meados de agosto 

provavelmente o município está sem água, seguida fala sobre a convocação da 

CAGECE Uruoca para a promotoria publica onde foi agendado para conversar e 

fechar compromissos e segunda feira a partir das 14:00 horas CAGECE prefeito 



Kilsem e Algumas pessoas que foram convidadas, e nessa reunião será fechado com 

documentação,então vai ser assinado documento na promotoria,esta vendo a ata 

dessa comissão da reunião extraordinária emergencial,toda essa documentação junto 

com a que será feita na segunda-feira com a promotoria, será levada na terça-feira 

para fortaleza nas mãos do prefeito Kilsen para os órgãos competentes. Em seguida 

falando da iluminação publica o presidente foi atrás do responsável por esse 

iluminação publica e o mesmo estava viajando, mas deixou o oficio lá para ele, todos 

sabendo que a iluminação publica ainda está em poder da Coelce e que essa semana 

irá lá novamente, e que quando obtiver para alguma resposta irá até a comunidade 

repassar as informações. O terceiro inscrito é o secretario Clerton, que veio falar sobre 

um evento em homenagem do dia do agricultor que se realizará no dia 26 na casa da 

cultura de Uruoca, e alertar para a vacinação contra a febre aftosa e pede a todos os 

criadores que vacinem seus rebanhos convida e encerra agradecendo a todos. Não 

tendo nada ser votado o presidente Orlando lima Fernandes encerra essa 

sessão ordinária da qual lavrei a presente ata que depois de lida e acha 

conforme vai por todos assinada devidamente.  

   


