
ATA DA 5 ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 
2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA. 
Aos 03 dias do mês de Março 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 5 ª sessão ordinária do primeiro 
período legislativo do ano de 2017 da câmara municipal de Uruoca, inicia 
cumprimentado a todos os presentes no recinto e enfatiza o dia 8 de Março como 
dia internacional da mulher parabeniza antecipadamente a única vereadora Maria 
de Fatima em nome de todas as mulheres do município parabeniza em especial 
sua esposa, mãe, filha e a primeira dama Lidiane Albuquerque. O senhor vereador 
passa a palavra para a primeira secretaria senhora Maria de Fátima Fernandes 
Farias para que ela possa ler a ata da sessão anterior. Após lida a ata da 5 ª 
sessão a mesma foi posta em discussão e votação, que foi votada e aprova por 
unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: O presidente Marcelo passa a palavra 
para a primeira secretaria Maria de Fátima para que a mesma faça a leitura dos 
ofícios expedidos pela casa: Requerimento 004/2017 e 005/2017. Ofício de N° 
20/2017. Ofício de N° 19/2017. GRANDE EXPEDIENTE: destinado a fala dos 
vereadores e tribuna popular. O senhor presidente Marcelo passa a palavra para o 
vereador Hipólito que faz o uso da tribuna cumprimentando a todos e agradece a 
Deus por um carnaval que se passou em paz, por um bom inverno e agradecendo a 
população. O vereador começou citanda a localidade de Baliza a qual teve carnaval 
e foi tudo em paz e informa o Rio Coreaú  lava toda a barragem da Baliza . O 
vereador Hipólito agradece a estrada da Paraquatiaba que foi aterrado e com a 
satisfação da população com a facilidade de acesso a outras localidades.  O 
vereador Hipólito fala sobre a iluminação pública, o mesmo disse que sempre é 
cobrado em Campanário e que a população está exigindo a colocação das 
luminárias, disse também que eles devem cobrar para ver qual a decisão que vão 
tomar para assim repassar a população. O vereador finaliza dizendo que subiu a 
tribuna para fazer essa reclamação e que ele não podia deixar de pedir, cobrar ao 
poder executivo um projeto pois a população paga imposto e tem que ser 
retribuídos com melhorias e agradece, o presidente Marcelo pede a parte que é 
concedida pelo vereador Hipólito para falar que irá levar as RECLAMAÇÔES para o 
poder executivo e logo trará a resposta. O vereador Hipólito diz que aguarda a 
posição. O presidente Marcelo passa a palavra para o vereador Joel que inicia 
cumprimentando a todos os presentes no recinto e aos ouvintes da rádio Uruoca 
FM. O vereador começa cobrando do executivo as obras inacabáveis, cita o 
matadouro e o mercado, o mesmo diz que a população pergunta o porquê, o 
vereador fala ainda que a três gestão acompanha a politica de Uruoca e essas 
obras não são concluídas, e diz que o dinheiro público está sendo mal a 
administrado. O vereador cita também um galpão que foi construído em Paracuá 
que tem uma calha pequena e não está suportando água das chuvas, fala que 



acredita que a obra não está concluída e pede o administrador veja com bons olhos 
que precisa ser feitas. O vereador Evilaquês pede a parte que é concedida. O 
Evilaquês fala que o que o matadouro, o recurso foi cancelado e desde então o 
prefeito esta buscando resolver o problema e sobre a quadra do Paracuá é que 
está faltando a impressa entregar e que realmente só dá para ver um defeito 
quando tem um inverno bom  e finaliza  falando que a obra que ver parada é a do 
matadouro. O vereador Joel diz que a explicação do vereador Evilaquês foi 
somente da gestão do prefeito Kilsem e esse matadouro já estão parados a muitas 
gestões, e completa falando que não tem justificativa uma obra dessa parada a 
mais de 12 anos. O vereador também diz que em questão a obra do Paracuá não é 
porque estamos tendo boas chuvas, pois toda obra a parte elétrica e calha é 
calculada  e o volume d’água que suporta. O vereador Evilaquês pede a parte que é 
concedida para dizer que a obra foi 90% concluída no período do verão e agora 
com o inverno e a empresa não entregou e diz que a prefeitura possui alguém sim 
para  fiscalizar e que outras obras estão avançadas. O vereador Joel diz que só o 
vereador Evilaquês não ver a obra parada o mesmo diz que vive muito lá e que a 
tempos não ver ninguém trabalhando, o vereador finaliza agradecendo ao povo de 
Uruoca por terem passado um carnaval em paz. O presidente Marcelo passa a 
palavra para a vereadora Fátima que sobe a tribuna cumprimentando a todos os 
presentes e aos ouvintes da rádio FM, agradece a Deus por um bom inverno, ao 
senhor presidente por ter lembrando do dia da mulher. A vereadora parabeniza 
todas as mulheres em especial as Uruoquenses e diz que é um prazer muito 
grande está representando as mulheres e que se sente muito feliz. A vereadora 
Fátima agradece também ao presidente da assembleia legislativa do Ceará pelo 
convite e ao deputado José Albuquerque, finaliza desejando um bom dia e um bom 
final de semanas a todos. ORDEM DO DIA: O presidente Marcelo pede para 
vereador Joel refazer o seu requerimento. Finaliza desejando um bom dia e um 
excelente final de semana. E nada havendo o que tratar declara encerrada está 
sessão ordinária da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme vai por todos devidamente assinada. 
 


