
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA.  

 

Aos 9º dias do mês de Junho do ano de 2017 às 08:00h 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 pelo 

segundo secretario Francisco das Chagas Pereira 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 16ª sessão 

ordinária, cumprimentado a todos os presentes e ouvintes da Rádio Uruoca FM e em seguida pede um minuto de 

silêncio em homenagem ao falecimento do ex-vereador João Felix de Souza (Janjão). Logo após passa a palavra 

para o segundo secretário Francisco das Chagas Pereira, que faz leitura de ata da sessão anterior, que logo após foi 

discutida, votada e aprovada por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: O segundo secretário Francisco das 

Chagas Pereira inicia a leitura dos ofícios recebidos e expedidos pela casa. Ofício do Ministério da Educação-

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que informa a liberação de recursos destinados à garantia e 

execução do programa do FNDE, conforme o valor a seguir: R$5.055,20. Ofício CMU Nº 46/2017 informa e 

requer ao Sr. Prefeito Projeto de Indicação 15/2017, que indica que coloque pavimentação no Açude Paracuá com 

calçadão e escavação integrando o lago Belchior ao açude, com alargamento e iluminação na parede, de autoria do 

vereador Joel Pereira de Sousa, tramitou nesta casa legislativa e foi aprovada pelo pleno, informando ainda que a 

documentação relativa ao processo encontra-se disponível na íntegra no site eletrônico da casa. Ofício CMU Nº 

47/2017 informa e requer ao Sr. Prefeito, o Projeto de Indicação 16/2017, indica que faça uma reforma da Escola 

do Canto das Pedras visando atender várias solicitações dos moradores, para que dos alunos estudem com mais 

conforto e com mais segurança, de autoria do vereador Joel Pereira de Sousa, tramitou nesta casa legislativa e foi 

aprovada pelo pleno, informando ainda que a documentação relativa ao processo encontra-se disponível na íntegra 

no site eletrônico da casa. Projeto de Indicação Nº 18/2017: indica ao Sr. Prefeito a construção de uma praça 

pública em frente à Secretaria Municipal de Educação, entre as ruas Av. Brasília e Marcelino Amaral, no bairro 

Roberto Dourado, de autoria do vereador Vicente Valdir Araújo. Projeto de Indicação Nº 19/2017: indica ao Sr. 

Prefeito a construção de um muro no entorno e calçamento na frente do Ginásio Poliesportivo Vereador Expedito 

Pereira de Sousa situado na vila de Paracuá, de autoria do vereador Joel Pereira de Sousa. Ofício Nº 146/2017 

Uruoca-CE 29 de maio de 2017: encaminha a esta casa legislativa a documentação comprobatória da receita e 

despesa do Fundo Geral da Prefeitura Municipal de Uruoca relativa ao mês de abril do ano de 2017 - Maria Sheila 

de Sousa Andrade, gestora do Fundo Geral. Ofício Nº 147/2017 Uruoca-CE 29 de maio de 2017: encaminha a esta 

casa legislativa a documentação comprobatória da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura 

Municipal de Uruoca relativa ao mês de abril do ano de 2017 - Silvânia dos Santos, gestora do FMS. Ofício Nº 

148/2017 Uruoca-CE 29 de maio de 2017: encaminha a esta casa legislativa a documentação comprobatória da 

receita e despesa do Fundo Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Uruoca relativa ao mês de abril do 

ano de 2017 – Paulo Ricardo de Sousa da Silva, gestor do FME. Ofício Nº 149/2017 Uruoca-CE 29 de maio de 

2017: encaminha a esta casa legislativa a documentação comprobatória da receita e despesa do Fundo Municipal de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Uruoca relativa ao mês de abril do ano de 2017 – Benedita Pereira de 

Oliveira, gestora do FMAS. Ofício Nº 150/2017 Uruoca-CE 29 de maio de 2017: encaminha a esta casa legislativa 

a documentação comprobatória da receita e despesa do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

da Prefeitura Municipal de Uruoca relativa ao mês de abril do ano de 2017 – Benedita Pereira de Oliveira, gestora 

do FMDCA. Ofício Nº 151/2017 Uruoca-CE 29 de maio de 2017: encaminha a esta casa legislativa a 

documentação comprobatória da receita e despesa do Fundo Municipal de Habitação da Prefeitura Municipal de 

Uruoca relativa ao mês de abril do ano de 2017 – Benedita Pereira de Oliveira, gestora do FMH. Ofício Nº 

152/2017 Uruoca-CE 29 de maio de 2017: encaminha a esta casa legislativa a documentação comprobatória da 

receita e despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério da 

Prefeitura Municipal de Uruoca relativa ao mês de abril do ano de 2017 – Paulo Ricardo de Sousa da Silva, gestor 

do FUNDEB. Ofício Nº 153/2017 Uruoca-CE 29 de maio de 2017: encaminha a esta casa legislativa a 

documentação comprobatória da receita e despesa do Fundo Municipal da Cultura da Prefeitura Municipal de 

Uruoca relativa ao mês de abril do ano de 2017 – Orlando Lima Fernandes, gestor do FMC. GRANDE 

EXPEDIENTE: O presidente passa a palavra para o vereador Joel Pereira que sugere que antes seja feita as 

inscrições para a tribuna. Joel inicia cumprimentando a todos os presentes e os ouvintes da rádio Uruoca FM e pede 



que os administradores solicitem o carro do Fumacê para dedetizar a cidade. Joel pede que o Matadouro Público 

fosse reformado mais rápido, pois viu uma carroça transportando carne pra revenda na cidade e poderia contaminar 

a carne e o matadouro está com a obra parada há muito tempo.  O vereador Joel quer chamar a atenção para a 

organização das festas juninas que se aproximam, pois um objetivo é trazer renda para o município e a preferência 

de venda nas barracas deveria ser dada aos comerciantes locais, então sugere que melhore para os barraqueiros. O 

vereador Evilaques Araújo pede a parte e fala que desde o festival passado já se busca dar a preferência aos 

vendedores locais e agora eles já tem uma associação dos barraqueiros com a intenção de deixar só o povo da 

Uruoca vendendo e fica em torno dos 80% dos vendedores. Joel diz que espera que sim, pois deve ter renda para o 

município. Joel sugere que se proíba as garrafas de vidro. O vereador Evilaques Araújo pede a parte e fala que a 

gestão sempre se preocupa com a segurança nos festivais de quadrilha do município. O vereador Joel retoma e fala 

que está faltando água no Canto das Pedras e pede medidas ao líder do prefeito na CMU. O vereador Evilaques diz 

que o projeto vai ser feito agora e será feita uma barragem no final do verão; lá também será colocada uma bomba 

mais potente pra puxar água. O vereador Joel retoma e diz que espera que seja resolvido. O vereador Francisco das 

Chagas pede a parte e fala que hoje de manhã viu um engenheiro e um topógrafo em direção ao Canto das Pedras. 

Joel retoma e fica feliz com a informação, agradece e encerra sua fala. O presidente Marcelo passa a palavra para o 

Vereador Vicente Valdir Araújo, que inicia cumprimentando a todos os presentes e dando os pêsames aos 

familiares do falecido ex-vereador Janjão. Vicente ressalta que o comercio no festival já foi bem pior e que agora 

existe uma associação; a prefeitura não pode proibir as pessoas de fora de vender, mas que deve ser colocadas 

regras para as vendas, pois vendedores de outros municípios pegam os melhores lugares; a associação dos 

barraqueiros locais deveria ficar com os melhores locais; sobre a bebida no meio da quadra, a segurança já faz um 

bom trabalho nos festivais. Vicente Valdir relembra a entrada na casa do Projeto de Indicação Nº 18/2017: indica 

ao Sr. Prefeito a construção de uma praça pública em frente à Secretaria Municipal de Educação, entre as ruas Av. 

Brasília e Marcelino Amaral, no bairro Roberto Dourado, de sua autoria. O vereador pede atenção pois o terreno 

fica em frente à Secretaria de educação e atualmente é um terreno baldio, agradece e encerra. O presidente Marcelo 

passa a palavra para o vereador Francisco das Chagas Pereira que cumprimenta a todos os presentes e inicia 

agradecendo ao Secretario de Cultura Orlando Lima pela festa de inauguração do Ginásio Poliesportivo de Paracuá. 

Agradece ao prefeito pela conclusão da recuperação da estrada da liberdade que ficou muito boa e diz que 

infelizmente tem gente que fala mal do prefeito e dos vereadores. Se fosse tudo asfaltado ainda iria ter reclamação, 

diz Francisco das Chagas. O presidente Marcelo passa a palavra para o vereador Hipólito Ferreira que inicia 

cumprimentando a todos os presentes e deseja os pêsames à família do ex-vereador e liderança Janjão que faleceu e 

convida a população para uma Cavalgada dos festejos das Casinhas no domingo, que está em seu primeiro ano. O 

vereador Hipólito fala que fica satisfeito com a recuperação da estrada da Liberdade; cobra a raspagem de todas as 

estradas do município, pois é necessário. O vereador Evilaques pede a parte e fala que as medidas estão sendo 

tomadas. Hipólito retoma e pede a manutenção das estradas. O vereador Antônio José Fernandes pede a parte e 

deseja os pêsames à família do ex-vereador e liderança Janjão que faleceu e agradece a ele por tê-lo acolhido em 

1992. O vereador Hipólito retoma e fala novamente sobre a recuperação das estradas; agradece e encerra. Tribuna 

popular: O presidente Marcelo passa a palavra para o secretário de cultura Orlando Lima, que inicia 

cumprimentando a todos os presentes e fala sobre a realização do Festival de Quadrilhas de Uruoca; ressalta o 

projeto de indicação 18/2017, indica a construção de uma praça pública em frente à Secretaria Municipal de 

Educação, entre as ruas Av. Brasília e Marcelino Amaral, no bairro Roberto Dourado, de sua autoria do vereador 

Vicente Valdir Araújo. Sugere que o nome da praça seja de uma personalidade já falecida na cidade. Secretario 

Orlando fala ao vereador Joel que este ano o festival de quadrilhas vai ser mais fechado e trazer mais recursos para 

o município de Uruoca e já estão também preparando a população com a realização de cursos com os envolvidos na 

associação dos barraqueiros. Fala da segurança das bebidas com garrafa de vidro e serão substituídas por garrafas 

pet; o festival vai ser fechado com foco nos vendedores locais e vais ser aberto por ser independente, conforme os 

editais lançados; o secretário relembra que o FQU é o maior da região; a segurança já está sendo preparada, igual 

aos anos anteriores; Orlando convida a população para o campeonato por pontos corridos sábado e domingo; fala 

do projeto de reabertura da Casa da Cultura, um pilar da gestão do Orlando que logo após o FQU será reformada; 

haverá todos os dias da semana aulas de dança, judô, karatê, jogos lúdicos, ping-pong, aulas de violão, de teclado e 

já tem o material na secretaria de cultura; fala do projeto segundo tempo no Campanário; defende a importância da 

casa da cultura para a população; agradece e encerra. O presidente Marcelo ressalta que o regimento interno da 

câmara está desatualizado e sugere que os vereadores levem suas dúvidas para a assessoria jurídica. O presidente 



Marcelo passa a palavra para o representante da Associação Cultural Estrela Junina de Uruoca Léo Jaime, que 

cumprimenta a todos e inicia fazendo uma solicitação aos vereadores. Ele destaca que o município já apóia a 

associação mediante convênio. Fala com o que foi gasto o dinheiro do convênio e agora solicita o apoio do 

legislativo recursos para viagens onde a associação irá se apresentar, portanto necessitam recursos para representar 

o município em competições diversas; ORDEM DO DIA: segunda 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 09/06/2017, que é 

votado e aprovado por unanimidade; parecer da comissão de Orçamento, Finanças e Tributação reunida em 

09/06/2017, que é votado e aprovado por unanimidade em segunda votação. Segunda 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 09/06/2017, que é votado e aprovado por 

unanimidade; parecer da comissão de Orçamento, Finanças e Tributação reunida em 09/06/2017, que é votado e 

aprovado por unanimidade em segunda votação. Primeira votação do Projeto de Lei 15/2017, que autoriza a 

abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício financeiro 2017, altera o PPA 2014-2017 

e dá outras providências, que é votado e aprovado por unanimidade em primeira votação. Parecer da 

comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é votado e aprovado por unanimidade em primeira votação; 

parecer da comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que é votado e aprovado por unanimidade em primeira 

votação. A segunda votação será na próxima sessão dia 24/06/2017. Projeto de Indicação Nº 18/2017: indica ao Sr. 

Prefeito a construção de uma praça pública em frente à Secretaria Municipal de Educação, entre as ruas Av. 

Brasília e Marcelino Amaral, no bairro Roberto Dourado, de autoria do vereador Vicente Valdir Araújo, que é 

votada e aprovada por unanimidade. Projeto de Indicação Nº 19/2017: indica ao Sr. Prefeito a construção de um 

muro no entorno e calçamento na frente do Ginásio Poliesportivo Vereador Expedito Pereira de Sousa situado na 

vila de Paracuá, de autoria do vereador Joel Pereira de Sousa, que votada e aprovada por unanimidade. O 

presidente Marcelo agradece e finaliza: 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.  


