
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 12 (doze) dias do mês de junho do ano de 2015 (dois mil e quinze), ás 

9:00 horas, no prédio 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, MARIA ALDEBIZA SILVEIRA CARNEIRO, 

ANTONIO JOSE FERNANDES, FRANCISCO EUDES A SILVA e FRANCISCO 

DAS CHAGAS PEREIRA faltando apenas a vereadora BENEDITA PEREIRA 

DE OLIVEIRA. 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 e ata 

da reunião das Comissões para discussões sobre projetos. Após lida o Sr. 

Presidente Orlando Lima Fernandes coloca as atas em discussão e votação, 

sendo votada e aprovada por unanimidade.  Em seguida é dado inicio a leitura 

dos documentos expedidos e recebidos pela casa: Oficio nº: 136/2015, Oficio 

nº:  216/2015, defesa civil oficio numero 013/2015, TJC oficio circular 02/2015. 

GRANDE EXPEDIENTE: O presidente abre palavra na tribuna para os 

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

o vereador Jose Florêncio inicia suas palavras cumprimentando a todos fala do 

dia dos namorados e parabeniza todos os casais de namorados do município, 

e leu dos atestados médicos de duas crianças (Barbara Pereira Araujo e 

Manoel Gregório Neves) que se encontram em tratamentos médicos, e 

necessitam de transportes para fazer esse translado para suas consultas então 

pede ao Secretario de Saúde que ajude essas pessoas e queria deixar 

registrado, então encerra desejando feliz dia dos namorados a todos. O 

segundo inscrito é o vereador Francisco Eudes então pergunta ao presidente 

se tem alguma posição sobre o líder do prefeito, respondendo o presidente diz 

que não tem nenhuma posição. Então explica que é porque é de total 

importância ter um líder, depois diz ter ido a tribuna para falar sobre vereador 

que está consciente sobre seu papel de vereador que muitas vezes são 

criticados, mas a democracia é um direito e sobre o problema da água e que na 

sessão anterior foi repassado a relação de mais dois poços, e pede que o 

prefeito veja com bons olhos o projeto que ele mandou da revitalização do 

açude velho que esse vai secar e que  pode fazer essa revitalização, então 

encerra desejando um feliz dia dos namorados. O terceiro inscrito é o vereador 

é o vereador Marcelo Ferreira que convida a todos a participarem da audiência 

publica que acontecerá na escola Né Conrado. Em a parte o vereador Jose 

Florêncio disse que a população disse que como vão nomear ruas se as ruas 

nem iluminação têm, e a população paga essa iluminação. Então o vereador 

Marcelo Ferreira diz que essa é outra questão, e a nomeação outra coisa e 



aproveitando o ensejo do vereador Tiril concorda que a população muitas 

vezes desconhecem o trabalho dos vereadores e acabam falando o que não 

sabem colocando a culpa nos vereadores e no prefeito, outro dia teve um 

assalto em Campanário e a população fica perguntando sobre o vereador e o 

prefeito que não fazem nada, e já foi entregue alguns ofícios. Em a parte o 

presidente da casa diz ter ido à audiência publica itinerante e entregado 

pessoalmente um oficio para o secretario de segurança publica. Em a parte o 

vereador Antonio José confirma que realmente as população fica assim 

inclusive ido falar com ele perguntando porque não fazem nada, então o 

vereador mostrou os ofícios expedidos para os órgãos competentes, aí quem 

foi falar ficou ciente do que o legislativo está fazendo. Retomando a palavra o 

vereador Marcelo quando fala de segurança ele mostra logo que a 

competência da segurança publica é do estado, e o que os legisladores podem 

fazer estão fazendo, e acredita que muita gente de boa fé reconhece o trabalho 

dos vereadores. Em a parte o vereador Francisco Eudes fala que a população 

tem direito de reivindicar, tendo que aceitar as criticas deles afinal os 

vereadores trabalham para o povo.  Em a parte o vereador Jose Florêncio diz 

ter que escutar as criticas do contrario não tem democracia. Retomando  a 

palavra o vereador Marcelo ferreira diz que por causa da cultura do município o 

vereador acabam fazem coisas que os competem, e também frisou  o que 

quando ouve alguns homicídios em campanário fizeram de tudo para o 

policiamento ir até o distrito e quando o prefeito foi foi que foi atendido ao 

pedindo, encerrando espera que a população renove a confiança nos 

legisladores e encerra agradecendo atenção de todos. O quarto inscrito é o 

vereador Francisco Eudes começa deixou uma nota de pesar  para o senhor 

Vanjo que faleceu, falando a respeito de água e que está vendo o esforço 

então pergunta ao presidente a respeito da interligação dos poços. 

Respondendo o presidente diz que foi feita uma reunião na promotoria publica 

e foi assinado um termo de compromisso onde a Cagece ia entrar com os 

canos e as bombas e a instalação elétrica, e o prefeito com a perfuração das 

valas e maquinas e mãos de obra, e os poços serão interligados e direcionados 

para a Cagece e bombeados para a população, e os vão baixar e a Cagece se 

comprometeu furar mais 7 poços para complementar a demanda. Retomando a 

palavra o vereador Francisco das Chagas então deixa seus agradecimentos a 

secretaria de assistência social na pessoa de Graziele e Valber que estão 

acabando de fazer os recadastramentos do bolsa família, e agradece também 

o secretario de agricultura que alertou sofre a febre aftosa, e lembra aos 

criadores para vacinar seus rebanhos, que se a secretaria não atingir a meta a 

culpa não é do gestor, então pergunta sobre o plano da educação. 

Respondendo o presidente diz que depois será colocado em votação por ter 

prazo a ser cumprido. Retomando a palavra o vereador diz está preocupado 

por está se findando o prazo  e quanto as criticas relata que isso é normal e 

tem a cabeça erguida, que não tem nada melhor que fazer a parte da gente 

afinal foram eleitos para representar o povo, mas o que estão podendo fazer 



estão fazendo que as pessoas criticam as vezes são por falta de 

conhecimento. Em a parte o presidente fala sobre uma pesquisa pessoal e 

compara alguns lugares e afirma que 90% dos casos em Uruoca são 

resolvidos, depois comenta o caso do assalto em campanário que parece que a 

policia estava lá, mas meia hora depois da policia ter saído ocorreu os assaltos. 

Em a parte também o vereador Marcelo Ferreira faz agradecimentos a 

secretaria de assistência social e administração do prefeito que um dos 

grandes desafios é interligar os serviços do município e isso está acontecendo 

entre, saúde, educação e outras. E as criticas construtivas são bem aceitas e já 

as difamatórias que só querem derrubar é chato isso. Retomando a palavra a 

palavra o vereador Francisco das chagas diz ver o esforço e que essa 

interligação vai ser ótimo para a população, e no canto das pedras está 

fazendo um sistema de abastecimento de água solucionando o problema da 

localidade. Depois fala do sucesso que foi a escolha das ruas em Paracuá e 

está muito satisfeito, finalizando agradece a todos e pede um minuto de 

silencio para seu Vanjo. O quinto inscrito em tribuna popular é o vereador 

Antonio Eraldo chega a tribuna cumprimentando a todos presentes no recinto 

inicialmente parabeniza a todos os namorados e fala da erradicação do 

trabalho infantil, depois faz esclarecimentos que o presidente orlando lima 

convocou um audiência relâmpago para a criação da liga uruoquense onde 

muitos presidentes de time nem souberam dessa assembleia que ia acontecer 

e diz que é um projeto de sua autoria, após ler o projeto de indicação e oficio 

enviado ao executivo, ou seja esse projeto já se encontravam na casa desde 

2013 na casa aprovado por todos os pares, seu papel de vereador está feito, e 

que o vereador Orlando Lima na sua ausência usou de má fé convocando essa 

reunião da qual em nenhum momento citou o seu nome como autor do projeto 

de indicação, então acusou o presidente de ter usado de má fé, que o 

presidente se aproveitou da sua ausência para querer ganhar ponto, então 

pergunta a todos os vereadores se é de conhecimento de todos vereadores 

que o projeto é sua autoria então pergunta nominalmente. Todos dizem serem 

conhecedores, e o vereador Francisco Eudes diz que esse projeto era um 

sonho e que até perguntou outro dia sobre se não ser feito pois ficou de ser 

feito em 2014 no plano estratégico, mas que em 2015 seria feito. Retomando a 

palavra o vereador Eraldo e que se o presidente tivesse um pouco de 

humildade se retrataria, e deseja a todos um bom dia. Ao passar a presidência 

para o vice, os vereadores Eraldo e Francisco Eudes impedem o presidente de 

usar a tribuna popular por que já tinham usado os 5 inscritos na tribuna como 

diz o regimento interno dizendo que a muito tempo o presidente vem infringindo 

a lei da casa e dizem que se o vereador usar a tribuna irão se retirar do recinto, 

então o presidente faz uso da tribuna e os vereadores se retiram. Então o 

vereador Orlando Lima inicia suas palavras na tribuna cumprimentando a 

todos, feita a polemica o vereador diz que esse projeto de indicação feito pelo 

vereador Eraldo foi colocado na primeira gestão e agora na segunda gestão 

para a liga esportiva, o projeto já tendo quase 6 anos, uma liga desportiva nada 



mais é que uma associação, quem faz uma associação é a população, que 

fazem uma assembleia, o estatuto elegem a mesa diretora e tudo mais, 

prefeitura não faz liga, então a muito tempo esse projeto vem se arrastando 

tanto é que o presidente fala de uma lei e diz o numero, que o prefeito pediu 

para que o presidente fundasse essa liga, então o ele tomou a frente e foram 

convocados os desportistas da cidade, onde todos eles escolheram a mesa, o 

vereador Orlando Lima não participando em nada da diretoria, após ler os 

nomes dos eleitos da mesa diretora, fui tudo dentro da lei, o vereador apenas 

articulou e essa liga se arrastando por quase 6 anos e em apenas 15 dias foi 

articulada tudo com o advogado onde vai ter o CNPJ tudo direitinho, tendo o 

vídeo da assembleia postado nas redes sociais para quem desejar assistir, por 

que o vereador orlando diz que quer ser fiscalizado pela população questão de 

honra dessa que a população faça essa fiscalização, então uma dos primeiros 

métodos para a população ver o que se passa foi transmitir as sessões pela 

radio Uruoca FM, então no assembleia o prefeito se comprometeu em dar um 

incentivo muito bom, doar o ginásio poliesportivo e o estádio para a liga e outra 

quadra que não seja interligada a escolas, para entregar para a liga tomar 

conta. Em a parte o vereador Antonio Jose pergunta se veio alguém de 

Campanário participar da assembleia. Respondendo ao vereador o vereador 

Orlando Lima diz que sim veio. Continuando suas palavras o vereador diz que 

foram convocados todos os presidentes de times de campanário e Paracuá. 

Em a parte o vereador Antonio Jose diz tudo bem, mas o realmente a 

assembleia poderia ter acontecido com o colega Eraldo estivesse presente 

porque ele gosta do esporte. E outra a casa é de costume dar essa 

oportunidade a sexta pessoa a se pronunciar dependendo do presidente. 

Retomando a palavra o vereador Orlando diz que tudo bem, então continua 

que se comprometeu com a liga dessa liga está legalizada ira juntamente com 

o presidente filiá-los a federação cearense, e mesmo a prefeitura conveniando 

com a liga se comprometeu também de ir à esfera estadual e federal atrás de 

recursos para  a LUD. Em a parte o vereador Jose Florêncio completa que para 

ter incentivos precisam ter associação para conseguir materiais desportivos, e 

deseja legalizar a associação de campanário e pede apoio ao vereador 

Orlando que se compromete a ajudar. Então continuando sua palavra Orlando 

pede desculpas a vereador Eraldo pede que ele filia-se a LUD, mas que não 

fez isso por esta casa e sim pela população de Uruoca, tem que colocar na 

cabeça que os vereadores são funcionários públicos então acha que deve 

satisfação as pessoas então agradece a todos e pede desculpas pelas 

grosserias, mas que  o vereador Eraldo entrou com projeto de indicação e 

agradece a atenção de todos. Após quem faz uso da tribuna popular é a 

vereadora Maria Aldebiza inicalmente cumprimenta a todos os presentes  diz 

ter ido falar de projetos importantes na casa, enquanto acontece atritos que 

não levam a nada, mas não poderia deixar de comentar que o vereador Eraldo 

dentro do seu direito de reivindicar por seu projeto de indicação que foi 

aprovado pela a casa recebendo apoio de todos, então se imaginava que ele 



seria o cabeça dessa ação, e quando o presidente entrou com o projeto de lei a 

vereadora até se assustou, porque o idealizado não estava, e ele deveria está 

junto na assembleia, não fez parte a reunião mas acreditava que o vereador 

Eraldo ia está, e junto com o presidente e o prefeito estaria a frente desse 

trabalho, elogia o presidente pelas desculpas pedidas porque tinha que ser 

feito isso por o vereador Eraldo, ela achando a liga um movimento muito bonito 

levando até exemplo para outros municípios mas que ao mesmo tempo fica 

com pena que liga está sendo criada não por seus sonhadores e sim pelo 

senhor presidente e o prefeito. Então o presidente pede a parte. E a vereadora 

diz que não tem esse a parte porque o regimento está muito quebrado, não 

estão usando mais, e tem que seguir o regimento, e a população tem que 

saber que na casa também tem lei, da constituição, da lei orgânica, então pede 

para respeitar as leis, então pede respeito, que hoje estava para ser discutido 

na casa dois projetos importantes e houve foi discussão de outras coisas. 

Então mesmo assim o presidente faz uso do a parte para mostrar que existia 

uma manobra para que ele não pudesse responder ao vereador Eraldo que ele 

mesmo inscreveu os vereadores então presidente pergunta ao vereador 

Francisco das chagas e Marcelo Ferreira se eles tinham se inscrito na tribuna 

popular os dois disseram que o vereador Eraldo ofereceu as vagas para eles 

falarem, então foi uma forma de fazer com que o presidente não se 

pronunciasse, só para questão de esclarecimentos. Retomando a palavra a 

vereadora diz que não está falando para de inscrições de vereadores porque o 

presidente tem autonomia de dar permissão ou não, então quando ela pediu 

para usar foi para falar sobre os projetos de lei do plano educacional e LDO e 

projeto de lei nº 015/2015, 016/2015, 017/2015 diz que os pareceres foram 

todos favoráveis, então diz que sua consciência dentro da lei, tentando não ferir 

e agradece suas palavras e deseja a todos os namorados um excelente dia. 

ORDEM DO DIA: Foi posto em primeira votação o projeto de lei 013/2015 das 

diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e pareceres votados e 

provados com 5 votos favoráveis, Projeto de lei 014/2015 do Plano educacional 

Municipal para o decênio 2015 – 2025 e pareceres em primeira votação, votado 

e aprovado com 5 votos favoráveis. Projeto de lei 015/2015, 016/2015, 

017/2015 juntamente com pareceres em primeira votação, votados e 

aprovados com 5 votos favoráveis. 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. 

 


