
ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

URUOCA. Aos 7 dias do mês de Abril 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 Fatima 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 7 ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2017 da câmara municipal de Uruoca, 

cumprimentado a todos os presentes no recinto. O senhor vereador passa a palavra para a primeira secretaria 

senhora Maria de Fatima Fernandes Farias para que ela possa ler a ata da sessão anterior. Após lida a ata da 7 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 Fatima para que a mesma 

faça a leitura dos ofícios: Que indica ao senhor prefeito municipal a construção de uma ponte no canal central que 

recruta a rua Teixeira que dá acesso a avenida Brasil. Que indica ao senhor prefeito municipal a construção de uma 

ponte no canal central que cruza a rua Roberto dourado que dá acesso a rua Pessoa Anta. Requerimento N:13: 

requer que seja feito uma recuperação dá estrada que liga Paracua ACE 362 mais conhecido como a estrada dá 

liberdade onde dá acesso a cidade de Uruoca sede principal. Requerimento N :15: requer de vossa 

excelência Francisco Kilsen Pessoa Aquino que seja construído uma passagem molhada na saída de Paracua a 

pedra branca. Projeto de lei N: 009/2017 de 22 de março de 2017 que altera os vencimentos básicos dos cargos de 

enfermeiro e cirurgião dentista dá outras providências. Parecer das comissões. Projeto de lei N:10/2017 de 3 de abril 

de 2017 que revoga a lei municipal 209/2013 de 20 de julho de 2006 que fixa valores e disciplina a concessão de 

diário de pagamento e despesas com a locomoção de agentes públicos municipais dá outras providências. O 

presidente comunica os vereadores sobre o projeto que deu entrada na casa. Projeto de Lei 010/2017 ------ que serão 

encaminhados para votação das comissões, o Projeto de Lei 009 já foi apreciado e votado nas comissões. GRANDE 

EXPEDIENTE: destinado a fala dos vereadores e tribuna popular. O presidente Marcelo passa a palavra para o 

vereador Vicente Valdir que começa cumprimentando a todos, o secretário Cleiton, Dr Poliana, assessora Carla, 

Nossa Senhora e demais pessoas aqui presentes. O vereador relata problemas da falta de água em Uruoca, o 

mesmo diz que a 17 anos falta água no rio Coreaú, onde alagou a cidade de Granja e não chega água na cidade 

de Uruoca, ele diz que a CAGECE está a 17 anos com o mesmo projeto de captação de água do rio Coreaú, diz que 

a população não tem culpa, a culpa é da CAGECE que devia ligar mais e respeitar as populações e pelo menos 

esses dois Uruoca e Senador Sá. O vereador Hipólito pede a parte para falar que a CAGECE não resolve o problema 

de Uruoca pois ela já fez 2 planos um para o verão e outro para o inverno, no inverno tinha que ser uma bomba 

flutuante que era para não ficar impossibilitado com a quantidade de água, ele diz que a CAGECE tem que se 

preparar, se organizar melhor por que é uma agência de estado, diz que a comunidade de Uruoca não é para ter um 

despreparo dessa forma, que a mesma pensa que é uma cidade pequena, uma associação e que o tamanho da 

CAGECE era para ter um plano ou então segundo plano que sereia 24km do açude do Serrota para trazer água 

a Uruoca e abastecer o Senador Sá de uma vez só e resolver o problema que é só interesse do governo, fala que 

esse problema deve ser resolvido de uma vez, pois antes era a questão da água, hoje é a questão humana e 

agradece. O vereador Valdir continua comunicando que ele, o vereador Francisco das Chagas, estão solicitando na 

câmara uma recuperação da estrada de Uruoca ACE 362 que liga a Uruoca à Paracuá, diz que conversando com 

vereador Francisco e algumas pessoas presentes solicitaram que ele fizesse esse pedido que já tinha sido solicitado 

pelo vereador Joel. Cita a solicitação de N° 12 para a construção de uma ponte que dá acesso a Av. Brasília, pois só 

passa moto. Cita outra ponte na Rua Roberto Dourado, onde já aconteceu um acidente, pede melhorias ao senhor 

prefeito para que isso não volte a se repetir, finaliza agradecendo. A vereadora Fátima se desculpa por ter esquecido 

de ler a última solicitação, e diz que irá levar a preocupação da água para a ACOGE, pois eles têm um representante 

da CAGECE, a mesma fala que passam o ano todo sem água e quando chega água não tem por causa que uma 

bomba queimou, um problema que poderia ter sido resolvido a anos e diz que irá levar essa preocupação. O 

presidente Marcelo passa a palavra para o vereador Hipólito que faz o uso da tribuna cumprimentado a todos e diz 

que está lá porque a população de Campanário todo dia lhe cobra a questão da iluminação publica que eles pagam 

sem haver, pede que tomem uma providência, que é um direito, pois a população paga e é perigoso estarem no 

escuro, ele diz que acredita que tenha recurso, diz que tem muitas avenidas em Campanário que estão prontas para 

ser feita a iluminação, colocar o medidor, diz que não adianta o governo mandar o investimento e não ter iluminação, 

diz que tem muitas ruas no interior que precisam de iluminação, que sabe pois está todo dia no meio do povo e que é 

cobrado. O vereador Evilaquês pede a parte para dizer que já falou sobre a iluminação pública, mas precisa de um 

prazo para resolver, diz que eles também andam e recebem reclamações e diz devem está aguardando 5 meses que 

esse foi um dos assuntos que ele mesmo perguntou na primeira sessão. O vereador Hipólito diz que eles precisam 

se apressar. O vereador Marcelo pede a parte para perguntar qual a rua que está faltando iluminação. O 

vereador Hipólito diz que são várias ruas, que não pode dizer os nomes delas pois muitas foram mudadas. O 



vereador Marcelo diz que perguntou porque iluminação não é um projeto, é algo que tem que comprar. o 

vereador Evilaquês pede a parte para dizer que tudo que se vai fazer tem que ter um orçamento e diz que precisa de 

um tempo para resolver. O vereador Hipolito cita a questão do transporte que não tem para quem tem uma consulta 

que muitas vezes não tem para um pobre, mas ver um que tem carro usando o transporte público, diz que isto é uma 

falta de respeito com a população e diz que os mais carentes que procuram o transporte público e que não pode 

levar uma sim e outra não, diz que tem que priorizar a saúde. A vereadora Fátima pede a parte que é concedida pelo 

vereador, a vereadora diz que quanto a iluminação pública são projetos que estão sendo encaminhados, diz que já 

começou a ser feita a reposição das luminárias e que é uma preocupação justa do vereador e quanto a questão do 

transporte dependem da licitação que já foram feitas para sede e para Campanário e a da sede começara e a outra 

esta se organizando, diz que já sabe da dificuldade para se marcar uma consulta, e que essa topic vai ser muito 

importante para a localidade de Campanário e agradece a parte. O vereador Hipólito diz que não são só 

as luminárias dos portes que o preocupa, mas as das casas também, pois são muitas que não tem, ele diz que tem 

que investir em melhorias para a população. A vereadora Fatima diz que em muitas localidades já foram colocadas 

iluminação e que pretendem dar continuidade a esse projeto só precisam de tempo e recursos. O 

vereador Hipólito relembra a questão do Cisar, a taxa abusiva que a população está pagando e que são carentes não 

podem estar pagando essa taxa, pede uma explicação. O vereador Marcelo pede a parte e fala que na sessão de 

Campanário foi falado que na próxima chamariam alguém do Cisar para dá uma explicação e que agora poderão 

oficializar. Vereador Hipólito diz que a população merece uma explicação e finaliza agradecendo. O presidente 

Marcelo passa a palavra para a vereadora Fátima que começa cumprimentando a todos, o senhor presidente, seus 

colegas vereadores e os que assistem pela Uruoca FM. Ela diz que subiu a tribuna para explicar para os ouvintes e 

servidores públicos sobre o seu requerimento do 13° sálario dos servidores parcial ou total no meio de aniversário de 

cada servidor, ela disse que como não saberia se todos estariam de acordo, solicitou ao Prefeito Municipal que 

fizesse uma consulta junto aos servidores para saber a opinião de cada um, se gostariam de receber parte do seu 

décimo terceiro no mês do seu aniversário e a outra parcela no mês de dezembro, disse que o prefeito já atendeu a 

solicitação e já está sendo feita essa consulta através da ouvidoria onde eles estão indo atualmente ao posto de 

saúde e posteriormente serão as escolas e a todas as demais secretaria a ouvir um servidor através de uma 

pesquisa. A vereadora faz outro esclarecimento sobre a noção de repúdio que foi feita no Paracuá, essa noção de 

repúdio trata-se de uma noção de repúdio ao presidente da república a Câmera dos Deputados Federais e ao 

Senado Federal em relação à PEC 287 que trata da reforma da Previdência, ela diz que é uma preocupação com os 

menos favorecidos, diz que a principal é que o homem e a mulher só podem se aposentar com 65 anos de idade. A 

mesma diz que o que eles podem fazer como cidadãos é essa noção de repúdio que já foi aprovada por 156 câmaras 

e enviada ao presidente Michel Temer. A vereadora diz que podem aproveitar o requerimento do vereador Joel e 

fazer um abaixo assinado com os trabalhadores rurais para enviar também. O vereador Joel pede a parte para falar 

que esteve com o presidente do sindicato dos trabalhadores, onde o mesmo lhe falou que outros vereadores foram 

convidados e não apareceram, o vereador Joel diz que espera a presença da vereadora Fátima para que seja feito o 

requerimento, convida os vereadores para participarem da audiência e diz que estará presente para votarem contra 

esses deputados que votam contra o trabalhador. A vereadora agradece e diz que não foi convocada para essa 

reunião e parabeniza o vereador Joel por seu requerimento, convida a todos para participarem da audiência no dia 12 

de abril e fazerem uma mesa pública, volta a dizer que podem aproveitar o momento para fazer um abaixo assinado. 

O vereador Marcelo pede a parte para perguntar se essa mesa publica é colocada pelo sindicato e se eles irão 

convocar o prefeito e o ministério público. A vereadora Fátima diz que sim, o vereador Joel diz que ele irá comunicar 

a todos, diz que estava esperando o vereador Marcelo lá, ele diz que não foi convocado oficialmente, o vereador Joel 

diz que só ele compareceu por isso fez um requerimento. O vereador Hipólito pede a parte e fala que está do lado da 

vereadora Fátima nessa causa, pois também é a favor do trabalhador, convida a todos para participar e repudiar a 

reforma da previdência. A vereadora volta a repetir que o principal é o aumento da idade de aposentadoria e que o 

homem com 65 anos não tem mais condições de trabalhar na roça, fala sobre a terceirização e diz que não devem 

pensar só em agora mas nas gerações seguintes, diz que virão muitas lutas ainda, ela agradece a todos, 

especialmente ao senhor prefeito por ter providenciado o requerimento das canoas, onde as mesma já chegaram 

mas como são mais propicias a água parada e ultimamente água do rio está tendo oscilações por causa das chuvas, 

esperam trocar por outras. O vereador Hipólito pede a parte para dizer que realmente os canos são pequenas e é 

perigoso acontecer algum acidente, ele diz que tem que se preocupar, e tem que chamar alguém para verificar. O 

vereador Valdir pede a parte e pergunta se não irão ser usado coletes. A vereadora Fátima diz que sim e que a 

principal preocupação é com a segurança, se não eles teriam usado essas. Finaliza agradecendo e desejando a 

todos um bom dia. O presidente Marcelo passa a palavra para o vereador Joel que faz o uso da tribuna 

cumprimentando a todos os presentes o presidente, os colegas vereadores os secretário, Orlando Lima, a assessora 

jurídica da câmara, os funcionários da casa e aos ouvintes da FM. O vereador dedica a sessão para o Senhor João 

Félix que já foi vereador de Uruoca e está doente, pede a Deus por sua saúde. O mesmo diz que quer usar a tribuna 

para fazer um pedido à administração que tome uma providencia sobre os animais que vivem na rua no distrito 



de Paracuá, pois sujam a rua, os funcionários limpam, mas a população reclama que passam o dia os expulsando, 

pede que chamem o dono desses animais, diz que seu Francisco que é vereador tem conhecimento disso, o mesmo 

diz saber que quem mora no interior tem que criar, ele só quer que os tire da rua. A vereadora Fátima pede a parte 

que é concedida pelo vereador Joel para falar que em Campanário acontecia a mesma coisa, mas hoje os criadores 

se conscientizaram e eles mesmo reclamam e querem que tirar, o vereador Joel diz que espera que Paracuá também 

seja assim. Ele também cita o problema da água, dizendo que é uma falta de respeito da CAGECE com o povo 

de Uruoca, diz que a falta de competência da mesma é muito grande e que a conta chega primeiro que a água, diz 

que todos os vereadores devem se juntar para fazer um requerimento e trazer um representante da CAGECE 

de Uruoca para que ele explique a população e os vereadores, explique também sobre os poços profundos o que 

serão feitos com eles, pois estão sem funcionamento. Outro problema relatado pelo senhor Joel, foram as estradas 

de Paracuá que estão em más condições, falou que a população não aguenta mais tanto sofrimento e com as chuvas 

fica mais difícil o acesso. Disse que recebeu uma notícia boa, que o governo se comprometeu em fazer a estrada, ele 

espera que o prefeito se empenhe para trazer esse benefício para a população de Paracuá. O vereador Hipólito pede 

a parte que é concedida pelo vereador Joel para falar estava em Campanário e o Manoel Conrado disse que estavam 

fazendo um levantamento do projeto pois o Governador Camilo Santana prometeu asfaltar de Nova Olinda para 

o Paracuá e Jurumenha a Campanário, o mesmo acredita que em breve terão um asfalta em Paracuá. O vereador 

Joel diz que não está convencido de um servidor publico fazendo levantamento no final de semana, agradece o 

presidente pela audiência, o sindicato de Uruoca, convida a população, deseja uma boa pascoa a todos 

os Uruoquenses, agradece a Deus pelo inverno e deseja a todos um bom dia. O presidente Marcelo passa a palavra 

para o vereador Francisco das Chagas que cumprimenta a todos os presentes e aos Uruoquenses que assiste 

através da Uruoca FM, comunica que o que o trouxe a tribuna foi para pedir apoio aos colegas para que possam lutar 

pela estrada da Liberdade o mesmo colocou o requerimento na casa junto com o senhor Valdir Araújo mas que 

precisa da ajuda de todos. Agradece a Deus por um bom inverno, mas diz que os planos da CAGECE lhe causam 

raiva e diz não esta colocando culpa nos funcionários. Conclui dando apoio a exigência do vereador Joel pelo o 

espaço da Câmara Municipal para a Audiência Pública. Disse que devemos priorizar que o maior prejudicado pode 

ser o pequeno o mesmo diz que não somos culpados que é confiscado apenas o direito do pequeno. Conclui 

desejando um ótimo final de semana e uma feliz pascoa a todos. O senhor presidente passa a palavra a Vereadora 

Fatima que usa seus 3 minutos para pedir 1 minuto de silencio para um filho de Campanário que veio a óbito no dia 

24 de Março, Francisco Embergue Moreira Batista, após o minuto de silencio o senhor presidente Marcelo passa a 

palavra para o vereador Evilaquês que cumprimentou a todos os presentes, a assessora da câmara 

Poliana, secretário de cultura Orlando Lima, os colegas presentes, os ouvintes da Uruoca FM, os vereadores e o 

presidente da câmara Marcelo e parabenizou a valorização do prefeito pela semana do município, ao secretario de 

cultura Orlando Lima e toda equipe, a respeito das lutas disse que muitos lutadores saíram do vício e os deixou muito 

emocionado. Agradeceu a valorização que primeira dama Lidiane tem com as mulheres, com 10 mulheres 

homenageadas e disse que tem muito mais. O vereador diz que um politico tem que ter o presente bom para ter um 

futuro bom e que se preocupa muito com seu futuro, como será lembrado. Ele falou sobre a data do aniversário 

do município que o prefeito valorizou, disse que se um dia chegar a ser presidente da câmara irá homenagear todos 

os vereadores e ex-vereadores. O vereador lembra também de seu João Félix que foi citado pelo vereador Joel, diz 

que gosta muito dele. Falou que todos tem uma preocupação em relação a iluminação, inclusive o senhor prefeito em 

varias localidades, que o objetivo é fazer um levantamento, que na semana que se passou foi feito um e ajudar a 

população pobre, que ele também se preocupa com a questão da CAGECE que quando não tinha água ele fez 

o possível e agora que tem água ainda falta em Uruoca e que ele esta tentando resolver e vai conversar com um 

representante da CAGECE. A vereadora Fátima pede a parte que é concedida pelo vereador Evilaquês, a mesma 

usa seu espaço para parabenizar o vereador pela a atitude de parabenizar o prefeito  o secretario de cultura pela 

festa do município, disse que nos anos anteriores foram bonitas mas esse ano foi mais organizada, 

uma belíssima festa, parabenizou-os também, falou que a câmara fez um bela ação em homenagear os vereadores e 

os ex-prefeitos e que foi uma belíssima forma de resgatar a historia de Uruoca, sugeriu que nos próximos anos 

fossem trabalhados mais nas escolas a historia do município e da população, pois ainda tem 

muitos adolescentes que ainda não conhece e agradece. O vereador Evilaquês diz que foi uma atitude muito bonita 

resgatar a historia de Uruoca e ver todos presentes. O presidente Marcelo pede a parte para falar que o filho 

do Dolfinho achou muito prazeroso participar da sessão que não viu o tempo passar e que muitos lhe agradeceram, 

agradeceram o prefeito. A vereador Fátima pede a parte novamente para falar que vale lembrar que são dois lados, o 

lado da família que sente bem e o lado da população que conhece mais a historia do município. O vereador Joel 

pede a parte para dizer que ficou muito feliz em ouvir os relatos dos ex-prefeitos e pede que os políticos de hoje se 

espelhem nos políticos de antes, que construíssem e não demolissem as grandes obras do município de Uruoca. O 

vereador Evilaquês diz que o prefeito irá fazer uma galeria na entrada da prefeitura com a foto dos ex-prefeitos e que 

vê um bom espelho nele, finaliza agradecendo e desejando bom dia a todos. O presidente Marcelo passa a palavra 

para o inscrito na tribuna popular Orlando Lima que cumprimenta a todos, o senhor presidente, vereadores, em 



especial aos ouvintes da Uruoca FM, O motivo de ter vindo a essa tribuna popular foi para informa que está 

chegando uma bomba submersa que está mandando 60 litros por segundo, e que os bairros estará chegando o mais 

rápido possível, o mesmo disse que está com um projeto quase concluído, o contrato de um professor de artes 

maciais para da aulas para todas as idades no ginásio esportivo, conclui desejando a todos um bom dia e um ótimo 

final de semana.  O presidente Marcelo diz que esta com um projeto para o segundo período legislativo de levar o 

legislativo até as escola, junto com todos os vereadores se todos quiserem ir, para explicar para os adolescente o 

papel de um vereador, convida a todos os vereadores. ORDEM DO DIA: Onde foram lidos os projetos que deram 

entrada na casa que já foram votados e apreciados. O presidente Marcelo coloca em votação as indicações e os 

requerimentos. Indicação N° 012/2017 Que indica ao senhor prefeito municipal a construção de uma ponte no canal 

central que recruta a rua Teixeira que dá acesso a Avenida Brasil , Vicente Valdir que foi votada e aprovada por 

unanimidade. Indicação N° 013/2017 Brasil. Requerimento N: 13: requer que seja feito uma recuperação dá estrada 

que liga Paracua ACE 362 mais conhecidos como a estrada dá liberdade onde dá acesso a cidade de Uruoca sede 

do município. Requerimento 015/2017 requer de vossa excelência Francisco Kilsen Pessoa Aquino que seja 

construído uma passagem molhada na saída de Paracua a pedra branca votada e aprovada por unanimidade. O 

presidente coloca em primeira votação junto com o parecer das comissões o requerimento 009/2017 que altera os 

vencimentos básicos dos cargos de enfermeiro e cirurgião dentista dá outras providências votada e aprovada por 

unanimidade. O presidente coloca em votação o parecer das comissões de constituição justiça e redação em 

conjunto com a comissão de orçamento finanças e tributação e saúde assistência social votado e aprovado por 

unanimidade. O presidente lembra que o projeto 010/2017  que revoga a lei municipal 209/2013 de 20 de julho de 

2006 que fixa valores e disciplina a concessão de diário de pagamento e despesa com a locomoção de agentes 

públicos municipal dá outras providências que deu entrada na casa e irá primeiramente para o parecer das 

comissões de  constituição justiça e redação e a comissão de saúde e assistência social, convocou a todos para a 

segunda votação do projeto em seguida e finaliza desejando um bom dia 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  


