
ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA.  

 

Aos 2º dias do mês de Junho do ano de 2017 às 10:00h da manhã, 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 Maria de Fátima Fernandes Farias e contando ainda com a presença dos seguintes vereadores: 

Antônio José Fernandes, Evilaques Araújo, Francisco das Chagas Pereira, Hipólito Ferreira de Oliveira, Joel 

Pereira de Sousa, Vicente Valdir Araújo e Ambrósio Carneiro Costa. O Presidente declara aberta a 15ª sessão 

ordinária, cumprimentado a todos os presentes e ouvintes da Rádio Uruoca FM e em seguida passa a palavra para a 

primeira secretária Maria de Fátima, que faz leitura de ata da sessão anterior, que logo após foi discutida, votada e 

aprovada por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: A primeira secretaria Maria de Fátima inicia a leitura dos 

ofícios recebidos e expedidos pela casa. Convite: a CMU convida a todos para participar de audiência pública para 

discutir sobre o projeto de lei 11/2017, que dispõe sobre a lei de diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 

Anual 2018 e dá outras providências, audiência proposta pela CMU, e acontecerá no dia 02 de junho de 2017, no 

prédio da Câmara Municipal de Uruoca. Mensagem Nº 015/2017, Uruoca, de 01 de junho de 2017: encaminha à 

esta casa para apreciação o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$60.000,00; a 

abertura de crédito especial se faz necessária para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, 

serviços públicos deste município, cujo objetivo é a inclusão dos programas referentes à construção da etapa de 

conclusão do matadouro e construção de piscinas para balneário público; esclarecemos que a cobertura desses 

prédios será feita através de uma ação parcial, dotação no orçamento visando assegurar que em nada vai 

comprometer o atendimento à população; solicita sua apreciação e votação: Prefeito Francisco Kilsem Pessoa 

Aquino. Indicação Nº 15/2017: indica ao Sr. Prefeito em parceria com a CAGECE, para que seja solicitado a 

execução de obras para melhoria dos serviços públicos de saneamento básico no bairro Sambaíba, mais 

especificamente em seis residências na Rua Francisco Jorge Fernandes, quatro residências na Rua Raimundo 

Salgado e nove residências na rua Claudio Moreira Carneiro. Justificativa: visa a melhoria na prestação de serviços 

de saneamento básico, tendo em vista a necessidade de algumas residências localizadas nas proximidades das ruas 

Francisco Jorge Fernandes, Raimundo Salgado e Claudio Moreira Carneiro que ainda necessitam da instalação do 

sistema de esgoto e do sistema de abastecimento de água dos serviços da CAGECE em parceria com o município 

de Uruoca, autoria de Ambrosio Carneiro Costa em 02 de junho de 2017. Ofício do Ministério da Educação/FNDE-

comunica à presidência da Câmara Municipal de Uruoca a liberação de recursos financeiros destinados a garantia 

da execução de programas do FNDE conforme a seguir: programa E-cota 004/2017 emissão 10 de maio de 2017 no 

valor de R$33.719,90. Ofício do Ministério da Educação/FNDE-comunica à presidência da Câmara Municipal de 

Uruoca a liberação de recursos financeiros destinados a garantia da execução de programas do FNDE conforme a 

seguir: Prefeitura Municipal de Uruoca Mais Educação, alimentação escolar pré-escola no dia 03 de maio de 2017 

no valor de R$5.000,00. Alimentação escolar ensino fundamental no valor de R$18.837,00. Alimentação escolar 

creche no valor de R$5.692,00. Alimentação escolar EJA no valor de R$1.062,40. Alimentação escolar AEE no 

valor de R$954,00. O presidente Marcelo pede um minuto de silêncio em nome do falecimento do sogro do 

vereador Joel Pereira, o Sr João Mangueira do distrito de Paracuá. O vereador Vicente Valdir Araújo aproveita a 

oportunidade para desejar os pêsames à família da Sra. Rita que faleceu esta semana. GRANDE EXPEDIENTE: O 

presidente passa a palavra para o vereador Joel Pereira que inicia cumprimentando a todos os presentes e agradece 

a todos que participaram do velório do seu sogro João Mangueira. Agradece pelo trabalho que está sendo feito na 

estrada da liberdade que está em andamento e reconhece o bom trabalho do prefeito. Fala que vai á tribuna para 

cobrar e para agradecer também. Fala que no distrito de Paracuá foi colocado luminárias e ficou bom, só que tem 

lugares que ainda não tem iluminação pública, e então solicita ao líder do prefeito que resolva o problema na 

COHAB do distrito e seria interessante melhorar a iluminação do local. Pede sem ofício ao Sr. Presidente a relação 

de nomes da Secretaria de Finanças, pois viu no Portal da Transparência e achou muito alto o valor da Folha de 

Pagamento e então solicita a relação desses gastos mais esclarecido e também do Gabinete do Prefeito. Joel 

informa que a câmara tem legalmente 30 dias para providenciar. O vereador Evilaques Araújo pede a parte e sugere 

ao vereador Joel que faça um ofício solicitando. Joel retoma e fala que tem o direito de solicitar verbalmente e por 

ofício, mas que na sexta-feira trará o ofício solicitando as informações; agradece e encerra sua fala. O Presidente 

Marcelo passa a palavra para o vereador Vicente Valdir Araújo, que cumprimenta a todos os presentes e dirige a 

palavra ao vereador Joel sobre os valores altos pagos as secretarias, fala que é estranho, pois a Uruoca é o 



município que paga menos aos secretários. O percentual pago a pessoal pela prefeitura está dentro do limite de 

52%, ou seja, são contas definitivamente aprovadas. Vicente Valdir dá os pêsames à família da Senhora Rita e do 

sogro do vereador Joel, o Sr. João Mangueira do distrito de Paracuá, falecidos esta semana. O vereador Vicente 

Valdir também fala dos problemas de assalto, como o recente caso das casas lotéricas de Uruoca e Senador-Sá; 

muita gente de fora aparece no interior trazendo os problemas das cidades grandes. Deseja a todos os uruoquenses 

um bom mêss de festas juninas, deseja paz no período do são João. Parabeniza a torcida do Ceará que completa 103 

anos, bem como a seu filho que aniversaria no dia; agradece e encerra sua fala. O presidente Marcelo passa a 

palavra para o vereador Francisco das Chagas Pereira, que inicia cumprimentando a todos e dá os pêsames à 

família do Sr. João Mangueira do distrito de Paracuá e à família da Senhora Rita de Uruoca. Parabeniza o secretário 

de agricultura pela festa em comemoração ao dia do agricultor ocorrida em Uruoca. Parabeniza pela entrega do 

ginásio poliesportivo no dia 31 de maio de 2017 em Paracuá. Fala que a população está satisfeita e também com a 

recuperação da estrada da liberdade. Diz que vai procurar o poder executivo de Granja para fazer sua parte na 

recuperação que liga o distrito do Paracuá, pois o comercio depende de Granja. O vereador Joel Pereira pede a 

parte e diz durante sua fala esqueceu de falar que esteve na Secretaria de Segurança Pública do Estado e o 

secretário marcou a reunião com vereadores de Uruoca para o dia 07 de maio de 2017, às 10:00h da manhã na 

secretaria, visando contribuir para a segurança no município. O vereador Francisco das chagas pede que o 

presidente articule com os vereadores, encerra sua fala e agradece. O presidente Marcelo passa a palavra para a 

vereadora Maria de Fátima Fernandes que cumprimenta a todos e parabeniza o secretário de agricultura e o prefeito 

pela festa em comemoração ao dia do agricultor ocorrida em Uruoca. Parabeniza pela entrega do ginásio 

poliesportivo no dia 31 de maio de 2017 em Paracuá. Deseja os pêsames à família do Sr. João Mangueira do 

Paracuá pelo seu falecimento. Agradece e encerra sua fala. O presidente Marcelo passa a palavra para o Vereador 

Hipólito Ferreira que cumprimenta a todos e vem a tribuna cobrar da empresa que cuida do sistema de 

abastecimento de água do distrito do Cocó, que está há muito tempo sem obras concluídas e os populares 

reclamaram. Fala que a câmara deveria trazer o dono da empresa para se explicar. Fala que o inverno está 

terminando e que a demanda por água será grande e os poços não tem muita água. O vereador gostaria de saber 

como vão ficar as obras, pois são recursos públicos e se os recursos já foram liberados. O vereador Evilaques 

Araújo pede a palavra e relembra que o abastecimento de água é por conta do governo do estado e que o trabalho 

da câmara é fiscalizar. Fala que o prefeito esteve com o SAC e que há um aditivo para ligar a agua do estreito. No 

distrito do Cocó só falta a energia para resolver, mas que está sendo providenciado. O vereador Hipólito retoma e 

pergunta a Evilaques o que é o aditivo e Evilaques responde que o aditivo é o que o estado vai fazer para com a 

empresa, em dinheiro. O vereador Hipólito retoma e fala que gostaria de saber o que está acontecendo com o carro 

que transporta pacientes do distrito de Campanário para a cidade de Sobral, pois há a necessidade da população 

carente.  Ele continua perguntando se já tem eletricidade onde será instalada a bomba d’água no distrito Cocó e o 

vereador evilaques responde que sim. Hipólito diz que a rede deve ser ampliada e que a demanda da população é 

grande, encerra sua fala e agradece. A vereadora Maria de Fátima pede a parte e fala sobre o distrito do estreito, 

que os poços foram feitos sem sucesso, mas que a sugestão foi dada por ela ao prefeito, que foi analisado e espera 

que dê tudo certo com a água. E sobre o transporte da saúde, a vereadora sugere que ele passe para o líder do 

prefeito para ele providenciar. O vereador Hipólito retoma, encerra e agradece. O presidente Marcelo passa a 

palavra para o secretário de cultura Orlando lima, que cumprimenta a todos e convida toda a população de Uruoca 

para o campeonato masculino de futsal no próximo sábado. Comunica que está acontecendo um projeto de 

escolinha de Muay Tai, que tem quase cem alunos e depois do festival de quadrilhas acontecerá uma reforma na 

casa de cultura, que também haverá aulas de zumba, jogos lúdicos e escola de música, além de outros projetos. 

Depois que passar o festival de quadrilhas que tem 15 anos será reaberta a casa da cultura, agradece e encerra sua 

fala. ORDEM DO DIA: primeira votação do projeto de lei 11/2017, que dispõe sobre a lei de diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária Anual 2018 e dá outras providências, que é votado e aprovado por unanimidade; 

parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação, datado em 02/06/2017, que é votado e aprovado por 

unanimidade; parecer da comissão de Orçamento, Finanças e Tributação reunida em 02/06/2017, que é votado e 

aprovado por unanimidade. Primeira votação do Projeto de Lei Nº 14/2017, que autoriza o poder público municipal 

a conceder a cessão de servidores públicos municipais a outros órgãos municipais, estaduais e federais, e dá outras 

providências, que é votado e aprovado por unanimidade; parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

datado em 02/06/2017, que é votado e aprovado por unanimidade; parecer da comissão de Orçamento, Finanças e 

Tributação reunida em 02/06/2017, que é votado e aprovado por unanimidade. Os dois projetos irão para segunda 



votação na próxima sessão. Indicação Nº 15/2017: indica ao Sr. Prefeito em parceria com a CAGECE, para que 

seja solicitado a execução de obras para melhoria dos serviços públicos de saneamento básico no bairro Sambaíba, 

mais especificamente em seis residências na Rua Francisco Jorge Fernandes, quatro residências na Rua Raimundo 

Salgado e nove residências na rua Claudio Moreira Carneiro. Justificativa: visa a melhoria na prestação de serviços 

de saneamento básico, tendo em vista a necessidade de algumas residências localizadas nas proximidades das ruas 

Francisco Jorge Fernandes, Raimundo Salgado e Claudio Moreira Carneiro que ainda necessitam da instalação do 

sistema de esgoto e do sistema de abastecimento de água dos serviços da CAGECE em parceria com o município 

de Uruoca, autoria de Ambrosio Carneiro Costa em 02 de junho de 2017, que é votada e aprovada por 

unanimidade. O vereador Vicente Valdir Araújo pede a parte e pergunta se são somente aquelas casas mesmo na 

Indicação Nº 15/2017, pois ainda não conhece as ruas citadas. O presidente Marcelo diz que o indicador vereador 

Ambrósio pode responder. O vereador Ambrósio pede a parte e fala os mesmos números de casas. O presidente 

lembra que a indicação já foi votada e aprovada. O vereador Evilaques pede a parte e sugere um modelo de carteira 

do vereador ao Presidente Marcelo. O vereador Joel pede a parte e solicita que seja agilizado, pois os vereadores 

chegam nas repartições e não são identificados. O presidente responde que já foi pedido um orçamento 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. 

 


