
ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA.  

 
 

 Aos 5 dias do mês de Maio do ano de 2017 as 16:00 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; Antônio José Fernandes, Evilaquês Araújo, Francisco das 

Chagas Pereira, Hipólito Ferreira de Oliveira, Joel Pereira de Sousa, Vicente Valdir Araújo, faltando somente o 

representante Ambrózio Carneiro Costa. Em seguida o Senhor Presidente salda a todos os presentes e declara aberta a 

11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2017 da Câmara Municipal de Uruoca, cumprimentado 

a todos os presentes no recinto e em seguida passa a palavra para a primeira secretária Maria de Fátima Fernandes 

Farias, que lê a ata da 10ª sessão ordinária. Após lida, a ata 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 expedidos pela casa. A mesma inicia com o ofício dirigido ao 

Senhor Dr. Yrapuã Dionísio, promotor de justiça da Comarca de Uruoca, onde Sr. Orlando Lima Fernandes, da 

sociedade civil, requer uma representação contra a CAGECE e solicitando as medidas cabíveis, pois a mesma vem 

prestando serviços ineficientes à comunidade uruoquense, causando efeitos danosos à esta cidade e seus beneficiários. 

Ofício 23/2017 que informa sobre o Processo PSCB CSB 0059/2017, que trata da abertura de uma fiscalização 

emergencial da qualidade da água distribuída pela CAGECE no município de Uruoca. GRANDE EXPEDIENTE: 

destinado à fala de vereadores e tribuna popular. O presidente passa a palavra para o vereador Joel Pereira de Sousa 

que o cumprimenta primeiramente e em seguida, os colegas, os funcionários e o secretário de cultura e demais 

presentes. O vereador deseja fazer reclamações sobre o transporte escolar das localidades de Bandeira, Saco e Cocó 

que estavam sem transporte escolar há mais de 25 dias e pergunta ao vereador Evilaques Araújo se ele tem alguma 

explicação sobre a frequência dos alunos, e sobre como fica com os benefícios que as mães recebem do governo 

federal, já sobre a frequência dos alunos foi afetada pela falta de transporte. O vereador Evilaques pede a parte para 

dizer que já tem transporte escolar nas localidades mas que realmente teve problemas nas estradas, desde a segunda-

feira passada já estava em funcionamento. Vereador Joel pergunta a Evilaques se ele sabe como é feita 

a frequência dos alunos e o mesmo diz que não sabe explicar, mas que vai passar para a vereadora Maria de Fátima e 

continua dizendo que só sabe que a única rota que teve problema foi na Bandeira mas que tinha sido resolvido. O 

vereador Joel Pereira diz que tomou conhecimento de que o transporte escolar estava "no prego" e pediu aos 

responsáveis que melhore a manutenção preventiva pra melhorar a qualidade, pois os mesmos estão se acabando a 

cada dia. O vereador Vicente Valdir Araújo pede a parte e fala que a resposta das perguntas sobre o transporte escola 

deveria ser feita ao secretário de educação, para ele se explicar a respeito, pois é o mais indicado e deveria ser 

convocado a se explicar também sobre a frequência escolar e os benefícios. O vereador Joel Pereira concorda e afirma 

que é ideal o secretário vir dar respostas não só aos vereadores, mas também para a população em geral e continua 

falando sobre um caso de transporte de Paracuá que teve um veículo bom e o povo gostou, mas foi retirado e colocado 

outro de menos qualidade e com o veículo anterior o povo estava satisfeito; o vereador Joel agradece e finaliza 

pedindo a colaboração de todos pra ir à Fortaleza resolver a questão da segurança no município junto à Secretaria de 

Segurança do Estado, afirmando que toda semana iria pra esse local cobrar do Secretário. O mesmo afirma que 

entregou na Secretaria um ofício solicitando o recebimento dos vereadores de Uruoca, agradece novamente e encerra 

sua fala. O presidente Marcelo passa a palavra para o vereador Evilaques Araújo, que inicia desejando boa tarde aos 

presentes e afirma o fato de o vereador Joel passar a semana viajando pra Fortaleza e vem somente no dia da sessão e 

assim não vê o que acontece de perto. Ressalta novamente a questão do problema na estrada causado pelo inverno que 

já foi resolvido e afirma que o prefeito e o secretariado tem a preocupação de ajeitar sempre as estradas e os 

transportes; fala mais uma vez sobre Joel viajar demais e resolver pouco as coisas. O vereador Joel pede a parte e se 

defende dizendo que o Evilaques desconhece o seu itinerário que é de segunda a quarta ficando em Fortaleza e de 

quinta a dormindo tira pra visitar as localidades pra ver os problemas da população e trazer pra sessão; Joel continua 

afirmando que o vereador Evilaques não visita a população. Evilaques pontua que sempre visita a população e fala o 

nome das localidades e também da sede do município e como o Joel não fica na cidade, não vê as suas atividades e 

não traz algo de qualidade para a população. Joel fala que é o povo quem o procura pra falar dos problemas que se 

passam, porém parabeniza a gestão por ter disponibilizado o transporte na segunda-feira. Ao mesmo tempo, insiste 

que Evilaques não visita a população. Evilaques fala novamente que visita e tem atividades junto às localidades. Diz 

ainda que os servidores estão aqui para atender as reclamações e demandas do povo e que o Joel deve ver a situação 

mais de perto realmente e agradece a todos. O presidente Marcelo passa a palavra para a vereadora Maria de Fátima, 

que inicia cumprimentando a todos e dirigindo suas respostas ao vereador Joel Pereira explicando sobre as Rotas das 

estradas e transporte escolar. A localidade Bandeira era a mais afetada pelos problemas das estradas causados pelas 

fortes chuvas. Continua lembrando uma sessão ocorrida no distrito de Paracuá onde foi dito que a frota do transporte 

escolar do município realmente estava muito velha, e que houve alguns problemas na estrada e fala que buscou-se 

resolver. O vereador Hipólito pede a parte e fala sobre a questão da estrada afetada localidade Bandeira, dizendo que é 

um percurso até pequeno e que se os transportes quebram é falta de manutenção mesmo. A vereadora Maria de Fátima 



reafirma que a frota de transportes do município é velha e não suporta muito as estradas ruins, até porque também tem 

muitos alunos; nesta semana foi resolvido o transporte escolar e fala também nomes de outras localidades que estão 

sendo atendidas. Ela continua sugerindo que a prefeitura alugasse todos os transportes de particulares, mas acha que o 

município não tem recursos suficientes para tanto e todos são conhecedores disso. O vereador Hipólito afirma que 

sabe disso mas em seu entendimento sai mais barato já ter o transporte e mantê-lo sem alugar. A vereadora Maria de 

Fátima fala novamente sobre o atendimento às comunidades Cocó e Bandeira, que é uma rota grande e tem dois 

veículo rodando. O Vereador Joel Pereira pede a parte e elogia as palavras de Maria de Fátima em relação ao 

atendimento e fala que o povo deveria conhecer que há vereadores que defendem interesses particulares; o mesmo 

insiste que teve muitos dias sem aula para os alunos das comunidades citadas e a vereadora Maria de Fátima defende-

se dizendo que foi bem menos dias sem transporte do que o citado por Joel. Ela reconhece que realmente teve falhas e 

todos tem conhecimento disso e que buscou-se resolver os problemas, pois é uma grande preocupação do prefeito. Em 

relação à frequência, as famílias que perderam aula não serão penalizados por um problema que não foi caudados por 

eles; na escola as faltas são justificadas justamente por conta do transporte e os beneficiários do governo federal não 

serão prejudicados. O Vereador Evilaques Araújo pede a parte e fala que não afirmou que nunca faltava ônibus, mas 

sim que faltava ônibus no inverno e que o vereador que o questionou escutou mal o que foi dito. O vereador Hipólito 

pede a parte e pergunta se a vereadora Maria de Fátima falou com o prefeito sobre o transporte prometido para 

pacientes no mês de abril de Campanário para Sobral para realizar exames e ela responde que nessa data não pode 

falar com o prefeito, mas que na próxima sessão terá uma resposta; fala novamente ao vereador Joel que a 

preocupação dos vereadores é com o transporte dos alunos. Ela continua falando que sempre cobra dos secretários a 

execução dos serviços e reconhece que às vezes cobra demais deles e nem sempre os transporte estão em boas 

condições. Ela fala que nem tudo que deixa de ir pra tribuna não deixa de ser cobrado aos responsáveis. O Vereador 

Joel Pereira pede a parte e fala que fica feliz pelos vereadores da base do prefeito terem a preocupação com o povo e 

tem acesso direto ao prefeito, diferente dele que é de oposição e não tem uma comunicação direta para também cobrar 

com a população a não ser a tribuna nas sessões. A vereadora retoma e fala que entende o vereador Joel e fala que ele 

mesmo sendo oposição não é impedido de falar com o Prefeito pois ele é uma pessoa aberta e pode existir o contato 

direto para as demandas da população com base aliada e oposição e encerra sua fala mas permanece na tribuna. O 

presidente Marcelo passa a palavra para o popular Norberto, motorista do município, que inicia sua fala perguntando à 

vereadora Maria de Fátima por um veículo ônibus grande para as localidades de Cocó e a Bandeira, que foi prometido 

pelo secretário de educação na gestão anterior e ela responde que o ônibus grande permanece em manutenção, pois é 

uma rota grande e com muitos alunos A mesma procurará saber junto ao secretário. O popular Norberto ressalta que 

eles foram muito cobrados pelos populares do Cocó a respeito reabertura do colégio na localidade, pois há muitas 

crianças que merecem estudar e a escola foi prometida em gestões anteriores. A vereadora Maria de Fátima pontua 

que essa informação não pode ser dada por ela, pois é questão de gestão, mas ela pode se informar com o secretário e 

depois dará a informação, pontuando que há uma portaria da CREDE que fecha escolas muito pequenas. A vereadora, 

finalizando, pontua que em outra sessão terá o que dizer, encerra sua fala. Norberto agradece. . Nesse Momento, o 

presidente convida o vice-presidente Vicente Valdir Araújo para a presidência. O então presidente Valdir Araújo passa 

a palavra para o vereador Marcelo Firme, que inicia sua fala cumprimentando a todos presentes e os ouvintes da 

rádio Uruoca Fm. Prossegue afirmando que mais cedo, nesta data, esteve na Câmara Municipal de Granja reunido com 

a Vice desembargadora e corregedora do TRE, que dirigiu uma audiência pública sobre a revisão biométrica. O 

município de Uruoca, Granja e Martinópole farão a revisão entre 05 de maio e 30 de novembro, de todos os eleitores. 

Na Uruoca vai ser de 1ª de julho a 30 de setembro, onde virão equipes do TRE pra sede do Município pra realizar a 

revisão biométrica; o Vereador continua informando que haverá transporte gratuito para os eleitores das localidades e 

distritos para sede oferecido pelo poder executivo, na pessoa da prefeitura, fala aos ouvintes e cidadãos e ao mesmo 

tempo convida a população para a revisão; ele fala, deste momento pra frente, que há a possibilidade de a revisão 

também acontecer nos distritos, mas isso ainda será visto pelo pessoal do TRE. O secretário de cultura Orlando Lima 

fala ao Vereador Marcelo fora do microfone e este responde que a dirigente da audiência da revisão falou que foi 

muito questionada em relação ao caso se o vereador de mandato podia levar eleitores em veículo próprio para fazer a 

revisão; vereador Marcelo fala que a vice desembargadora e corregedora do TRE disse que podia sim, pois este não é 

um período político e é apartidário, todos os cidadão devem fazer. Ainda haverá reuniões com o prefeito pra definir 

como vai ser os trabalhos. Afirma também que quem não fizer a revisão biométrica no município terá que fazer junto 

ao Cartório Eleitoral em Granja, após o período de 05 de maio a 30 de setembro. A vereadora Maria de Fátima toma a 

parte para ressaltar que todos os eleitores, sem exceção, estão convocados a fazer a biometria, até mesmo as pessoas 

que por algum motivo não votam mais, como os idosos. O vereador Marcelo informa que quem não fizer a revisão 

poderá ter o título cancelado. O presidente Valdir Araújo diz que pode dar problema no CPF. A vereadora Maria de 

Fátima afirma que quem não fizer a revisão pode acarretar problemas, perdendo direitos e faz o convite a todos os 

setores da sociedade pra ajudar no processo da revisão biométrica. O vereador ressalta o que foi dito diante 

da importância e faz suas considerações finais. Pergunta se mais alguém deseja fazer o uso da tribuna, sem 

haver, finalizando o Grande Expediente. ORDEM DO DIA: onde foram lidos os projetos que deram entrada na casa 

que já foram votados e apreciados. O presidente Marcelo que foi dada a entrada na casa do Projeto de Lei 13/2017, 

que institui o programa de recuperação fiscal 2017 e dá outras providências, que é encaminhado aos vereadores para 



apreciação e votação. O projeto em conjunto com outras normas jurídicas atinentes ao assunto visa conferir ao 

contribuinte a possibilidade de liquidar seus débitos tributários à vista, com dispensa de multa e dos juros moratórios; 

faculta o contribuinte o parcelamento da dívida total em até seis vezes com redução de cem por cento juros e multa, 

desde que a parcela mínima a ser paga não seja inferior a R$ 50,00 e dá outras providências. O benefício abrange tanto 

a quem é da dívida ativa, como quem não é. O presidente encaminha o projeto para as comissões e sugere que as 

mesmas se reúnam na próxima sexta-feira. O vereador Hipólito pede a parte e solicita uma cópia do projeto para 

analisar. O presidente afirma que será providenciado e acerta mais uma vez para a sexta-feira próxima a reunião das 

comissões. O vereador Evilaques Araújo pede a parte e pede que o presidente solicite as carteiras de vereador à UVC. 

O presidente afirma que já pediu um orçamento e não obteve resposta ainda e continua dizendo que foi votado e 

aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 12/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao 

orçamento do exercício financeiro 2017, altera o PPA 2014-2017 e dá outras providências. O presidente agradece e 

cumprimenta a todos e finaliza sua fala. 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.  

 


