
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO 
DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA. 
Aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2017 as 9:00 horas no prédio da 
câmara municipal de Uruoca, situada a Rua João Rodrigues Nº 135 sob a 
presidência do vereador Marcelo Ferreira Gomes, e secretariado pela  a 
primeira secretaria a senhora Maria de Fátima Fernandes Farias, na Cidade de 
Uruoca em sessão ordinária, o senhor presidente contou ainda com a presença 
dos seguintes vereadores; Ambrózio Carneiro costa, Antônio José Fernandes, 
Evilaquês Araújo, Francisco das Chagas Pereira, Hipólito Ferreira de Oliveira, 
Joel Pereira de Sousa, Vicente Valdir Araújo,  não faltando nenhum dos 
representantes desta casa.  Em seguida o Senhor Presidente declara aberta a 
4 ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2017 da câmara 
municipal de Uruoca, cumprimentado a todos os presentes no recinto. 
PEQUENO EXPEDIENTE: O senhor vereador passa a palavra para a primeira 
secretaria senhora Maria de Fátima Fernandes Farias para que ela possa lê a 
ata da sessão anterior e dos ofícios recebidos e expedidos pela casa. Oficio: 
Oficio recebido de nº 006/2017, Oficio recebido de nº 007/2017, Comunicado: 
nº CM002985/2017, nº CM002986/2017, nº CM002987/2017, Oficio circular de 
n° 001/2017. Após lida a ata da 3ª sessão a mesma foi posta em discussão e 
votação, que foi votada e aprovada por unanimidade. O presidente Marcelo 
comunicou a todos que na manhã do dia 24 de fevereiro as comissões haviam 
se reunido para a apreciação dos projetos que deram entrada na casa na 
sessão passada, comunicou também sobre dois requerimentos do vereador 
Ambrózio que deu entrada na casa dia 22 de fevereiro os quais foram 
colocados em votação na ordem do dia, juntamente com os projetos de leis 
006/2017 e 007/2017. GRANDE EXPEDIENTE: O senhor presidente pergunta 
se algum vereador deseja subir a tribuna. O vereador Joel faz o uso da tribuna 
cumprimentando a todos e agradeceu a senhora advogada Poliana pelas 
orientações dadas, agradeceu também pela piçarra que já está sendo colocada 
na estrada da Baraguatiaba que o prefeito havia se comprometido de colocar, o 
vereador agradeceu a participação do vereador Evilaquês. O vereador Joel 
pergunta aos senhores vereadores se algum deles teria conhecimento sobre os 
poços que foi cavado na beira da pista, pois o mesmo passa a muito tempo ali 
e não ver nenhuma obra, o vereador pede que algo seja feito, pois devem 
pensar nos próximos invernos e que podem pedir ajuda a um deputado que foi 
eleito em Uruoca mesmo sendo oposição. O vereador Evilaquês pede a parte 
para falar que os poços foram entregues a CAGECE no ano passado, e que o 
problema está na falta de energia para ligar os poços. O vereador Joel pede ao 
vereador Valdir que já é veterano na politica que cobre a CAGECE esses 
poços. O vereador Valdir pede a parte para falar que a muito tempo Uruoca 
sofre com esse problema de água e que a CAGECE cavou muitos poços mas o 
solo é ruim, possui pouca água e esse pouco é salobra, o mesmo afirma que a 
CAGECE é um sistema que não dá para entender e que deve ser cobrada 
mesmo, e finaliza dizendo que vai se empenhar. O vereador Joel agradece o 
vereador Valdir pelo apoio. O vereador Joel argumenta sobre o projeto 
007/2017 que deu entrada na câmara. Ele diz que não poderia deixar de votar 
nesse projeto de grande importância e agradece a esses funcionários que 
andam de casa em casa fiscalizando a caixa d'água, finalizou desejando um 
bom carnaval a todos, e aconselhando os jovens a não beberem muito e 
brincarem com moderação. O senhor presidente passa a palavra para a 



vereadora Fátima que cumprimenta a todos e agradece ao senhor prefeito pela 
disponibilidade e bom senso em conceder aos ACS e ACE o rateio da parcela 
do adicional, dinheiro esse que é passado uma vez por ano. A vereadora fala 
também sobre os agentes de saúde que é uma classe que agora está 
conquistando seu espaço e obtendo muitas conquistas e por ser uma classe 
muito importante para o município esse adicional é um reconhecimento 
merecido, a mesma fala que eles solicitaram ao senhor prefeito que a votação 
fosse feita naquele mesmo dia, pois já era um dinheiro esperado. A vereadora 
Fátima pede para que todos brinquem o carnaval com moderação. Outro 
assunto abordado pela vereadora é sobre os poços, a mesma diz que sabe o 
mesmo que o vereador Evilaquês e que eles podem pedir uma explicação a 
mais para a CAGECE para informar o vereador Joel, e finaliza desejando um 
bom dia e um bom carnaval a todos. ORDEM DO DIA: Foram votados em 
primeira votação os projetos de leis 006/2017 e 007/2017. O presidente coloca 
em primeira votação os pareceres das comissões. Parecer da COMISSÃO DE 
SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SANEAMENTO em conjunto com a 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO, e a COMISSÃO DE 
ORÇAMENTO FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO Que foi aprovado em 1ª votação 
por unanimidade. O senhor presidente coloca em votação os dois 
requerimentos do vereador Ambrózio. Requerimento 004/2017 que seja 
solicitado a colocação de dois portes de iluminação publica na Rua Raimundo 
Antonio. Requerimento 005/2017 para a colocação de dois portes de 
iluminação pública na Rua Pessoa Anta, que foram votados e aprovados por 
unanimidade. A primeira secretaria pede que seja registrada a presença dos 
agentes de saúde e endemias. O presidente coloca em primeira votação 
nominal os projetos de leis 006/2017 e 007/2017 que foram votados e 
aprovados por unanimidades. O senhor presidente convoca os vereadores para 
a sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos e finaliza 
desejando um bom carnaval a todos. E nada havendo o que tratar declaro 
encerrada está sessão ordinária da qual lavrei a presente ata, que depois de 
lida e achada conforme vai por todos devidamente assinada.  
 


