
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

 
Aos 20º dias do mês de Maio do ano de 2017 por volta das 8:30h da manhã, no distrito Paracuá, em 
Uruoca, 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, Evilaques 
Araújo, Francisco das Chagas Pereira, Hipólito Ferreira de Oliveira, Joel Pereira de Sousa. Em seguida o 
Senhor Presidente declara aberta a 13ª 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, para fazer a leitura da ata anterior. 
Após lida, a ata foi posta em discussão e votação, que foi votada e aprovada 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. Ela inicia lendo o ofício recebido do Ministério da 
Educação/FNDE, que trata de informar a liberação de recursos financeiros destinados a garantia e 
execução de programas do FNDE, conforme a seguir: PDDE Qualidade: R$ 33.000. Ofício recebido Nº 
00870/2017 pede que sejam atendidos os requerimentos 094/2016, 1024/2017, 1077/2017 e 1102/2017 de 
autoria respectivamente dos deputados Sergio de Araújo Lima Aguiar, Dr. Santana, Carlos Matos e 
Leonardo Araújo, comunicando a aprovação da Câmara dos Deputados do Ceará, que votam 
congratulações ao município pelo aniversário de emancipação política. Indicação de 20 de maio de 2017-
ementa: indica ao Sr. Prefeito a construção do muro da E.E.F. Cel. Domingos Alves, situada na Vila de 
Paracuá, de autoria do vereador Francisco das Chagas Pereira.  GRANDE EXPEDIENTE: O presidente 
passa a palavra para o vereador Evilaques, que inicia cumprimentando a todos os presentes. Continua 
informando que nessa semana esteve visitando Paracuá e região. Citou a reforma de estradas locais, pois 
há a necessidade e que em uns 40 ou 50 dias, já se inicia, por conta das licitações. Continua falando ao 
Vereador Joel que visitou com o prefeito a Creche, dizendo que o prefeito atenderá a solicitação de 
reforma da creche e também a retirada de animais das ruas do Paracuá. Evilaques ressalta o que o 
prefeito tem feito pelo Paracuá, que mandaram um engenheiro pra ver o mercado público. Evilaques 
ressalta também o clima de crise política e sua importância, que se torna um desafio para os prefeitos. 
Possivelmente as reformas vão ser com recurso próprio, pois não foi firmado convênio com o governo 
comunica o vereador. Evilaques dirige a palavra ao vereador Hipólito afirmando que o município tem 
máquinas, mas o custo pra manter é muito alto. O vereador Antônio José Fernandes, que começa 
agradecendo ao vereador Evilaques, o prefeito Kilsem e o ex-prefeito Keuly por se preocuparem com as 
estradas. Antonio José solicita que seja dada atenção à estrada da localidade de Serrinha com urgência, 
pois há necessidade. Evilaques responde falando novamente sobre o processo licitatório e que levará a 
questão junto ao prefeito. O vereador Antonio José também solicita que sejam colocadas luminárias na 
localidade de Casinhas, pois logo mais acontecerão os festejos locais. Evilaques fala que levará a 
solicitação ao prefeito. Ressalta que também é representante do Paracuá e coloca mais dois pedidos de 
conserto de luz na localidade, agradece e encerra. O presidente Marcelo passa a palavra para o vereador 
Joel Pereira, que inicia cumprimentando a todos e fala que fica feliz em saber que as estradas do Paracuá 
serão consertadas e espera que seja rápido, pois faz tempo que o Paracuá não tem um metro de 
calçamento feito. Espera também que se providencie uma lavanderia pública e vai fazer um requerimento. 
Também fala que precisa reformar a parede do açude, que é muito estreita. Pede que se construa uma 
avenida pra população fazer caminhada. O vereador Evilaques pede a parte e fala sobre as dimensões do 
calçadão e seu projeto. Vereador Joel retoma e fala que espera que não seja só conversa, pois a 
população agradece e o distrito necessita. Fala também que empregue o pessoal do local na execução 
dos projetos, pois há muito desemprego e para que o dinheiro circule dentro do município. O vereador 
Evilaques pede a parte e diz que o vereador solicita e fiscaliza e que já foi pensado isso junto às 
empresas, fala que a empresa vai contratar gente daqui. Joel retoma e fala novamente que no Paracuá o 
prefeito deixou a desejar porque as verbas das obras executadas aqui foram com verbas federais e não 
municipais, encerra e agradece. O presidente Marcelo passa a palavra para o vereador Francisco das 
Chagas, que inicia cumprimentando a todos os presentes e fala novamente sobre as estradas e a 
autorização dada pelo prefeito para a visita do engenheiro. Ressalta que fica feliz pela reforma das 
estradas de rotas escolares de Canto das Pedras, Batatão e Paracuá.  Mostra uma indicação de gestão 
anterior que solicitava ampliar as estradas do Paracuá e fala que isso o prefeito correu atrás de resolver. 
Fala que só recentemente foi conseguido o recurso e cita as ruas que serão beneficiadas. O Vereador se 
defende do vereador Joel que disse que Paracuá tinha dois vereadores que não faziam nada, ressaltando 
que o vereador não tem o poder de fazer, mas sim de cobrar os serviços feitos, o papel do vereador é 
cobrar e fiscalizar. O vereador Evilaques pede a parte e fala das conquistas que já teve o distrito, 
solicitados pelos vereadores da base aliada; Evilaques ressaltou o profissionalismo do prefeito. O vereador 
Francisco retoma a palavra e ressalta mais uma vez que o papel do vereador nem é de executar e nem é 
de poder de polícia. Francisco pede que o presidente Marcelo peça ao prefeito para que este oficialize o 



vereador Evilaques como sua liderança na Câmara Municipal de Uruoca. Continua dizendo que deve ser 
solicitado apenas aquilo que for possível de realizar e ressalta mais uma vez o pedido pra fazer o muro da 
escola Cel. Domingos Alves e agradece ao diretor Wellington. Fala que qualquer vereador poderia ter feito 
essa solicitação, que não iria ficar enciumado. O vereador Joel pede a parte e fala que fica feliz com o 
pedido do vereador Francisco das Chagas e o apóia todos os benefícios pro município. Vereador 
Francisco das Chagas retoma e fala que o vereador Joel sabe que eles estão sendo criticados por brigas 
na rua, como se fosse culpa do Joel. Francisco pergunta qual a despesa do município com a segurança e 
ele mesmo responde que nenhuma. Ele ressalta a importância do vereador Joel solicitar junto a Secretaria 
de Segurança do Estado e que há uma comissão montada para solicitar. Vereador Joel fala que continua 
cobrando junto à secretaria uma data para a comissão ser recebida. Francisco das Chagas retoma a 
palavra e fala que o apóia nisso. O vereador Evilaques pede a parte e fala que desde o seu primeiro 
mandato a segurança é uma questão e fala sobre outros prefeitos que também se esforçaram pela 
segurança e ressalta que quem libera é o secretário da pauta e o governador; a polícia também aposenta 
seus funcionários. O vereador Francisco das Chagas retoma a palavra e fala que no início da campanha 
pra deputado e a pauta principal era estradas e falta d’água. Agradece e encerra sua fala. O presidente 
Marcelo afirma que a reunião realmente aconteceu e passa a palavra para a vereadora Maria de Fátima, 
que inicia cumprimentando a todos e esclarece ao vereador Joel sobre a reforma da creche no bom 
sucesso, pois lá não houve nenhuma reunião com o povo pra arrecadar dinheiro para reformar. O que 
houve na verdade foi uma reunião para a construção de uma horta, que faz parte de um projeto escolar de 
sustentabilidade do meio ambiente. Ela fala que depois vai trazer o documento que prova isso em outra 
sessão. A escola sugeriu que a população se reunisse e criasse uma horta em benefício da escola. A 
pintura da escola partiu da iniciativa voluntária do esposo da diretora da escola. A vereadora reconhece 
que às vezes as histórias chegam aos vereadores distorcidas. Maria de Fátima diz que sempre se busca 
implantar projetos desse tipo nas escolas e que busca a participação da família, porém nem todos querem 
participar ou conhecer a escola. A vereadora Maria de Fátima fala que trabalha em uma escola em que há 
uma professora que criou um projeto de fazer um correio escolar, onde os próprios alunos fazem cartas e 
distribuir entre a escola. Ela ressalta que foi feito uma festa das mães que teve reduzida participação dos 
responsáveis. As famílias não querem participar e por isso a diretora da creche convocou uma reunião 
para construir a horta escolar, que beneficiaria a comunidade, dependendo da produção. A vereadora 
continua falando que os programas do governo federal só chegam ao município se forem solicitados, 
portanto, dirige a palavra ao Joel, o município tem participação nas obras do distrito. Ela fala que o 
Governo Federal está muito disperso e a sua preocupação é com propinas. Fala do momento de crise 
política do país e ressalta que há cearenses participando. Ressalta que o Governo Federal não está 
disponibilizando transporte e que o município até cedeu funcionários para uma escola do estado. Ressalta 
que o governo federal também não liga para os universitários, que fica na conta do município. Fala que o 
município tem falhas, mas que se busca melhorar. Fala que no próximo ano o eleitor deve escolher melhor 
nas eleições presidenciais. O vereador Hipólito pede a parte e diz que vê com preocupação a negociação 
anterior dos prefeitos e fala que na previdência os maiores endividados são os municípios que descontam 
o INSS dos funcionários e não repassam; o vereador fala que isso deveria ser penalizado. Fala que Cid 
Gomes também está envolvido com as propinas e corrupção e que vê nos jornais. Fala que é contra a 
reforma da previdência e encerra. A vereadora Maria de Fátima fala da impunidade dos políticos corruptos. 
Fala que não devemos assistir só a Globo, pois ela mascara notícias principalmente contra o PT, como os 
áudios vazados. Continua dizendo que os grandes políticos não ligam para os municípios que ficam a 
mercê. Fala que o político cearense Eunício também é bastante citado. Ressaltou quanto aos comentários 
da coordenadora da atenção básica em saúde que há coisas na saúde que não dependem do município e 
sim do estado e do governo federal, como as vacinas que vem do Ministério da Saúde. O vereador Joel 
pede a parte e fala a Fátima que, quanto à história da arrecadação de dinheiro para a reforma da creche 
do Bom Sucesso, pede que ela explique melhor. A vereadora Maria de Fátima diz que a responsável da 
escola a enviou por email uma ata que prova o teor da reunião, que tratava da horta para a escola e a 
comunidade. O vereador Joel pede a parte e pergunta à Maria de Fátima, enquanto vereadora, quantas 
horas ela trabalha junto ao município como funcionária. A mesma responde que é professora concursada 
com 8h diárias. Joel agradece e finaliza. A vereadora Maria de Fátima agradece e encerra sua fala. 
ORDEM DO DIA: O presidente Marcelo diz que será votado em segunda votação o Projeto de Lei Nª 
13/2017 e a indicação do vereador Francisco das Chagas. Indicação: a construção do muro da E.E.F. Cel. 
Domingos Alves, situada na Vila de Paracuá, de autoria do vereador Francisco das Chagas Pereira, que 
votada e aprovada por unanimidade. Segunda votação do Projeto de Lei Nº 13/2017de 27 de abril de 
2017, que institui o programa de recuperação fiscal REFIS 2017 e dá outras providências, que votado e 
aprovado por unanimidade. O presidente agradece e cumprimenta a todos e finaliza sua fala: e nada mais 
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. 


