
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 29(vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2015 (dois mil e quinze), 

ás 9:00 horas, no predio da Camara 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, 

MARCELO FERREIRA GOMES, BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA E 

MARIA ALDEBIZA SILVEIRA CARNEIRO e ANTONIO JOSE FERNANDES,  

Francisco Eudes A. Silva e Francisco das Chagas Pereira 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 por unanimidade. Em seguida 

é dada a leitura dos ofícios expedidos e recebidos pela casa: Atestado 

odontológico do vereador Francisco Eudes A Silva, Convite Camara Municipal 

de Camocim Convite para audiência publica itinerante, mensagem nº 14/2015, 

Projeto de Lei 14/2015, mensagem 15/2015, Projeto de Lei 15/2015, 

mensagem 16/2015, Projeto de Lei 16/2015, mensagem 17/2015, oficio 

12570/2015, TCM Oficio nº 11980/2015, TCM Oficio nº: 11973/2015. GRANDE 

EXPEDIENTE: O presidente abre palavra na tribuna para os vereadores e 

inscritos na tribuna popular, primeiro inscrito na tribuna popular é o Presidente 

Orlando Lima que ao se dirigir a tribuna passa a presidência ao vice Marcelo 

Ferreira Gomes, iniciando suas palavras cumprimenta a todos os presentes no 

recinto, diz ter ido a tribuna para que dizer que esteve com técnicos da 

prefeitura os vereadores que compareceram a reunião em reunião para a 

nomeação de ruas de todo o município, que hoje tem nomes fictícios e foi 

detectado que existem muitas ruas sem nomes, onde fica um grande problema 

para as famílias, para os correios e ligação de energia, água etc. e uma das 

formas de identificação das casas é pelo nome da rua e numero da casa. 

Existem algumas técnicas para a colocação da numeração das casas por isso 

tem que ser bastante estudado, os bairros que tem falta de nomes de ruas são: 

conjunto Portelinha, Roberto Dourado, Conjunto Sabiá, Brasília e duas 

Avenidas para serem nomeadas, e o vereador Franscisco das Chagas ficou de 

trazer a localização das ruas sem nomes de Paracuá, e pediu a colaboração 

dos vereadores de Campanario para também ser feita uma relação. Em a Parte 

o Vereador Francisco Eudes perguntas quantas ruas estão sem nome. 

Respondendo o vereador Orlando Lima diz ter 21 ruas e duas avenidas, o 

vereador Eraldo fala do limite da avenida Brasília que é até a Escola Murilo 

Aguiar e que a outra inicia lá até até o conjunto Sambaiba. Em a parte o 

vereador Marcelo Ferreira pergunta ao presidente podem ser dado nomes a 

ruas com calçamento e sem calçamentos?! Retomando a palavra o vereador 



Orlando diz que sim, todas as ruas não importando pavimentadas ou não, e 

que vai ter a audiência publica para a nomeação dessas ruas não podendo ser 

nomeadas por nome de pessoas vivas, e que sejam pessoas que contribuíram 

com a cidade, a partir daí serão mostrados para a sociedade os nomes e a 

população escolherá os seus nomes, depois será feito o projeto de lei que 

passará pela a câmara e depois deve ser sancionado. E logo após será 

colocado os números das casas que tem um padrão mundial que é de norte a 

sul de onde o sol nasce e se põe informações que quem sabe mesmo são os 

técnicos, diz o vereador Orlando. Em a parte o vereador José Florêncio 

pergunta que dia irão os técnicos para o distrito. Respondendo ao vereador diz 

que vai ser na quarta que irão na parte da manhã e ficaram até hora que for 

preciso, que será levado o GPS para ser rastreado as ruas e localização e 

pede novamente a ajuda dos colegas vereadores residentes no distrito. Em 

parte o vereador Marcelo Ferreira se prontifica de antemão que conhece todas 

a ruas sem nomes. Retomando a palavra o vereador Orlando fala da audiência 

publica que acontecerá em Camocim com os secretários da segurança do 

Ceará no sábado e que é um assunto muito importante e que os vereadores 

que se interessarem de ir se sintam convidados, para encerrar fala do projeto 

de lei que fala sobre a formação do orçamento para o ano de 2016 e um da 

educação que serão feitas audiências publicas. Em a parte o vereador Marcelo 

Ferreira voltando ao assunto das ruas perguntando que quando forem feitas as 

visitas externas e forem localizadas as ruas se será feita também uma 

audiência publica uma em cada localidade Campanário, Paracuá e SEDE. 

Respondendo o vereador Orlando Lima diz que acontecerá sim uma audiência 

em cada localidade e que a decisão final é a dos representantes junto com a 

população. Em a parte o vereador Antonio José diz ter indicações na casa de 

nomes de ruas para campanário do ano de 2009-2012 e pede para dar uma 

retificada, porque já tem umas ruas que já foram votadas. Então o vereador 

retomando a palavra diz que são representantes do povo estarão indo atrás 

apenas das que ainda não tem nomes, as que não tem nomes oficiais sem 

nada mais a falar encerra sua fala agradecendo a todos. O segundo inscrito é o 

vereador é Francisco Eudes inicia cumprimentando a todos diz ter ido a tribuna 

baseado no artigo 139 que fala sobre requerimentos quanto a formas dos 

requerimentos que tem que ser verbal e oral e nesse momento pede verbal que 

da qual repassado que a avenida Brasília iria ter divisão então pede que a 

outra parte da avenida seja nomeada com o nome de José Farias. Então 

respondendo ao vereador o Francisco Eudes o presidente fala que terá a 

audiência publica e conta com a presença do Vereador Francisco eudes na 

audiencia com sua sugestão de nome para essa avenida, que irá contar com a 

presença da população que depois será votado e em concordância com todos, 

e justifica que o esse homem de grande importância para o município, que 

inclusive falou para esse nome ser colocado na quadra da escola Valdemar 

rocha e não sabe que o que aconteceu não que seu pedido não foi atendido, 

então pede agora que seja feito como antes só que agora para a nomeação da 



rua. Em a parte o Vereador Eraldo diz que não só o nome do seu José Farias, 

mas como o nome de Eudes Matos também, que é pai do vereador Francisco 

Eudes. Retomando a palavra o vereador Francisco Eudes diz não saber se 

pode pois já tem o nome do seu pai em um PSF encerrando agradece  a todos 

presentes no recinto. O terceiro inscrito é o vereador Francisco das Chagas diz 

ter ido tribuna porque via a preocupação dos funcionários do correio na entrega 

das carrespondencias e a dificuldade por conta da falta de nomes das ruas, e 

se Deus quiser todos vamos ver todo o município com os nomes de ruas e 

numerações, e que queria sugerir aos colegas que na audiência publica tão 

bem pensada pelo o presidente, levem seus nomes, que existem nomes tão 

importantes como seu José Farias, Eudes matos que levem as sugestões e 

leve o aval da população, por na hora do voto os vereadores estão aqui sendo 

os legítimos representantes do povo, mas nada melhor que a democracia 

sugerida em forma de audiência publica e que as pessoas da sede pensem 

bem nos nomes que procurem pessoas que contribuíram para a cidade. Em a 

parte o vereador Francisco Eudes agradece o espaço e diz que vale salientar 

que o José Farias foi um dos primeiros vereadores de Uruoca, que seu avô foi 

um dos primeiros vereadores de Uruoca e que inclusive tem a primeira Ata que 

e tem com ele uma copia e guardada em Casa e foi presidente da casa e 

encerra agradecendo a oportunidade. Retomando a palavra o vereador 

Francisco das Chagas diz ter procurado o senhor Gerardo Pereira que pensou 

muito bem nas ruas de Uruoca, antes de tudo vai levar seus nomes para as 

pessoas escolherem o nome para as ruas ainda não nomeadas e melhor de 

tudo vamos ver isso realizado e parar com essa aflição de quem é carregado 

de entregar as correspondências. Para Campanário esteve na casa no dia 6 de 

maio de 2004 foram votados 5 nomes de ruas para o distrito e não lembra se 

2009 a 2012 foi votado algum, mas na quarta que ficaram de ver procurem se 

organizar e ver para dar nomes, também fala de uma empresa que presta pela 

a Coelce, e mostra sua insatisfação, que a partir de junho mudará para outra, e 

ver a insatisfação das pessoas que vem resolver os problemas na agencia, que 

chegam depois das duas horas é fechado, e acredita que a empresa deveria 

ter compaixão e respeito pelos clientes. Em a parte o vereador Orlando Lima 

diz que a Coelce é caso de policia já, hoje a empresa cortou gastos subindo 

energia e deixando só meio expediente e tem que fazer repudio a empresa 

porque se mostra altamente irresponsável e outra coisa muito importante em 

relação a nomeação das ruas é que quando se fala geralmente pensam em 

pessoas políticas e quase nunca lembram das pessoas  de da sociedade que 

também prestaram grandes serviços foram de grande importância para o 

município, o intuito da audiência publica é isso justamente ser colocado esses 

nomes de políticos e também pessoas civis para essas nomeações com a 

ajuda da sociedade que poderá opinar nas escolhas encerra agradecendo o 

espaço o presidente da casa. Retomando a palavra a vereador Francisco 

Eudes que realmente está vendo esse corte de custos, onde no lugar de pagar 

um salário irá pagar apenas meio por trabalhar só meio expediente, que nos 



municípios pequenos estão colocando apenas meio expedientes, mas as 

pessoas não têm culpa de nascerem em municípios pequenos, eles são 

usuários da energia elétrica como qualquer outra cidade grande. Em seguida 

pergunta como está o andamento do requerimento feito pedindo a visita da 

policia militar ao distrito de Paracuá aos finais de semana, pois lá está em 

termino de festejo e pede ao presidente que dê uma força, para fazer uma 

segurança publica preventiva. Após parabeniza o governo municipal de Uruoca 

em homenagem ao dia do agricultor e que foi uma grande festa. Encerrando 

agradece a todos o pela atenção. O terceiro inscrito é secretario de agricultura 

Clerton que inicia cumprimentando a todos e fala sobre a campanha sobre a 

vacinação da febre aftosa, e agradece a todos os vereadores que que 

participaram da comemoração do dia do Agricultor e que foi um sucesso, e 

afirma que próximo ano deixará esse evento como marca e ano que vem será 

que um evento bem maior, então sobre a situação da febre aftosa pela primeira 

vez vendo nas estatísticas o município de Uruoca se destaca estando com 80% 

das vacinações concluídas ficando em primeiro lugar na região então faz um 

apelo a todos os criadores para que vacinem seus rebanhos. Em a parte o 

vereador José Florêncio pede a relação dos produtores de campanário. 

Retomando a palavra o secretário se compromete de dar essa relação. Em a 

parte o vereador Francisco Eudes pergunta sobre poços profundos, quantos 

poços foram perfurados. Respondendo o secretario responde que 37 poços 

foram perfurados em todo município em especial em Campanário os poços são 

de água de boa qualidade. Em a parte o vereador Francisco Eudes pergunta se 

desses 13 poços da sede se faltasse água hoje se eles estariam aptos para a 

população utilizá-los e se ainda precisa instalar motores. Retomando a palavra 

o secretario diz ter se equivocado na verdade foram perfurados 15, então os 

poços servirão para o abastecimento da Cagece que será implantado um 

sistema entre esses poço e distribuído para a cidade. Em a parte o vereador 

Francisco eudes pergunta se a perfuração desses poços no município se 

algum foi perfurado com recursos próprio. Respondendo o Secretario Clerton 

diz que sim 7 poços e os outros em parceria com a SOHIDRA, 7 já foram 

perfurados e mais 2 que estão em fase de perfuração e licitando outros. Em a 

parte o vereador francisco Eudes pergunta quantos poços a Cagece ficará para 

ela. Respondendo ao vereador o secretario Clerton diz que a Campânia irá 

ultilizar 9 porque são reservatórios de alta vazão, que será levada essa água 

para um reservatório e de lá indo para as tubulações da Cagece e ser 

distribuído para a cidade. Algumas pessoas já estão com dois papeis de água e 

o prefeito junto com o secretario pediu para ver com a promotoria ver como 

fica, até se regularizar o abastecimento. Em a parte a vereadora Maria Aldebiza 

pergunta se essas contas não são aconselháveis pagar. Respondendo a 

vereadora o secretario diz que essa parte é com a promotoria que vai entrar em 

contato com a cagece e decidir se vão ser vetadas essas contas ou não porque 

as contas estão sendo abusivas e os relógios estão rodando. Em a parte o 

vereador Orlando lima parabeniza o secretario pelo grande evento da 



agricultura onde contou a presença de grandes agricultores da cidade, e 

sorteados vários prêmios e que está seguro que realmente ano que vem será o 

sucesso triplicado. Na ocasião fala também do festival de quadrilha que já é 

marca do município e que será um sucesso. Retomando a palavra o secretario 

agradece aos elogios e a todos os incentivos que receberam, e a homenagem 

do agricultor mais velho da cidade e outra para o fundador do sindicato dos 

agricultores de Uruoca encerrando agradece a todos. Ao encerrar da sessão o 

Vereador Francisco Eudes pede para seu requerimento de nomeação da avenida com 

o nome José farias seja colocado em Votação, então o presidente coloca o 

requerimento em votação sendo votados e aprovado por unanimidade. Após em a 

parte a Senhora vereadora Maria Aldebiza pede um minuto de silencio para Eliclaudio, 

aproveitando a ocasião o vereador Eraldo também pede um minuto de silencio para 

Aurimar também falecido, o Vereador Jose Florêncio também pede um minuto de 

silencio em homenagem um falecido na boa vista passado o minuto de silencio 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.  

  


