
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE URUOCA.  
 
Aos 12º dias do mês de Julho do ano de 2017 às 09:00h 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 
primeira secretária 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 18ª sessão 
ordinária, cumprimentado a todos os presentes e logo após passa a palavra para a primeira secretária Maria de 
Fátima Fernandes Farias, 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 da Paróquia Nossa senhora do Livramento de Uruoca para os festejos da 
padroeira da cidade; Ofício da secretaria de Recursos Hídricos do governo do estado do Ceará, Sobral, 26 de julho 
de 2017; CMU Ofício Nº 55/2017, Uruoca 26 de junho de 2017; CMU Ofício Nº 54/2017, Uruoca 26 de junho de 
2017; CMU Ofício Nº 53/2017, Uruoca 26 de junho de 2017; CMU Mensagem Nº 18/2017, Uruoca, 29 de junho de 
2017; requerimento Nº 16/2017, Uruoca, 29 de junho de 2017; requerimento Nº 17/2017, Uruoca, 29 de junho de 
2017; Projeto de Lei Nº 01/2017. GRANDE EXPEDIENTE: O presidente passa a palavra para o vereador Vicente 
Valdir Araújo, que inicia cumprimentando a todos os presentes e fala da entrada do Projeto de Lei de sua autoria 
que renomeia a Rua Zacarias Passos para José Santana, citado pela primeira secretária. Esse nome porque o Sr. Zé 
Santana recentemente falecido fez parte da primeira banda de músicos municipal da Uruoca, um dos fundadores. 
Era agricultor e ele veio de Santana do Acaraú, já morou na goiana e mudando-se para a sede da cidade de Uruoca. 
Valdir fala que as pessoas devem estar estranhando ele querer mudar o nome da Rua que é de seu pai Zacarias 
Passos, mas que tem seus motivos para isso e acha que isso não vai mudar nada a respeito de seu pai. Vicente 
Valdir pede que os vereadores aprovem o projeto. O vereador também deseja a todos os colegas umas férias 
saudáveis no mês de julho, encerrando o primeiro período legislativo, deseja feliz férias, agradece e encerra. O 
presidente agradece a presença do secretário especial do prefeito Cleiton Anacleto e do ex-prefeito Manoel 
Conrado e passa a palavra para o vereador Francisco das Chagas Pereira, que cumprimenta a todos os presentes e 
fala sobre a tramitação do projeto de lei que renomeia uma Praça do Bairro Roberto Dourado e pede a aprovação do 
projeto aos colegas vereadores que vejam a biografia do Sr. João Fonseca, que foi muito conhecido no município 
de Uruoca, agradece e encerra. O presidente passa a palavra para o vereador Joel Pereira, que inicia 
cumprimentando a todos os presentes. Fala que a população está reclamando muito que nos postos de saúde está 
faltando uma fita de fazer exames de diabetes, já há muito tempo. O vereador pede a secretária de saúde e ao 
prefeito que revejam isso, pois acha que uma fita dessas é muito barata e já faz tempo que está faltando, no hospital 
e nos postos de saúde. Fala que esse material é barato e a população reclama da falta, mas que o município gasta 
com outras coisas que não tem necessidade, como o movimento festivo que contrata muitas bandas que custa tão 
caro e nós sabemos; certo que isso é bom para o município, mas o pessoal poderia rever o gasto, pois a fita é batata 
e mesmo assim falta. Pede que seja providenciado para o povo ficar mais tranquilo. O vereador Joel agradece pela 
passagem do 1º semestre do período legislativo, onde todos apresentaram vários projetos. Também deseja a 
população que nos festejos brinquem com tranquilidade e que a paz esteja no meio de todos. Relembra que no 
próximo mês os vereadores estarão voltando com as atividades; deseja boas festas, agradece e encerra. O presidente 
passa a palavra para o vereador Hipólito Ferreira de Oliveira, que inicia cumprimentando a todos os presentes e 
comunica que no ultimo dia 28 de junho de 2017 ocorreu o encerramento dos Festejos de São Pedro na Baliza, 
onde foi realizada uma boa festa, calma e tranquila com a presença do ex-prefeito de granja Romeu. Fala que na 
semana visitou a região do Cocó para atender solicitações da população sobre a questão da água e a revolta da 
população, que preocupa o vereador e então vem mais uma vez à esta casa reivindicar em nome da população do 
Cocó. Fala que já sugeriu várias vezes que a empresa que ganhou a licitação não concluiu a obra e que os 
vereadores tem que tomar uma posição sobre isso, pois não dá mais pra iniciar obras e não concluir. O vereador 
Evilaques pede a parte e fala que o prefeito visitou a empresa cobrar e que esta semana irão ao cocó, pois o prefeito 
se preocupa com a região. O vereador Hipólito retoma a fala e diz que espera que em agosto, no retorno das férias, 
seja dito na tribuna que a foi feito o necessário. Fala que em todo canto tem representação e que deve trazer as 
preocupações do povo, agradece e encerra. O presidente Marcelo fala que como é de costume, o prefeito Kilsem 
esteve mais presente, em todo inicio de período legislativo, para falar da administração e tirar dúvidas dos 
vereadores. Passa a palavra para ao vereador Evilaques Araújo, que inicia cumprimentando a todos os presentes e 
fala que já se passaram seis meses de mandato e que está aqui para defender o interesse do povo. Deseja retificar 
que nos festejos de Baliza o Prefeito esteve lá, como todos os anos. Fala que tem um grande respeito pela região e 
pela Uruoca toda. Diz que este ano achou estranho o fato de a oposição votar num deputado que não faz pela 
Uruoca. Diz que a oposição deveria votar em candidatos que fazem pelo município, que se lembrem da Uruoca. O 
vereador Hipólito pede a parte e diz que quem tem obrigação de exercer órgãos no município é o prefeito, e ele tem 
o papel de correr atrás de obras para o município, pois jamais vêm obras se ninguém pedir. Cabe ao município, e 



não a oposição, executar ou construir as coisas. Fala que a única representação da oposição é fazer o papel de 
vereador, não interessa ser oposição, interessa que tenha sua representação, como qualquer deputado. Fala que a 
população apoia vários candidatos a deputado, mas que a obrigação de executar é do prefeito. O vereador Evilaques 
retoma sua fala e diz que cada deputado federal tem sua emenda e pode dar para o município que quiser e também 
para associações. Os deputados da oposição só levam votos porque só tem compromisso durante as eleições se 
depois esquecem o povo. Evilaques diz que já tem 16 anos de política e não conhece na  Uruoca um só tijolo 
colocado por deputados da oposição, que até tem muitos votos aqui. Já os a situação ganham votos e assim dão 
emendas, como o Sergio Aguiar e a Gorete Pereira. O vereador Joel Pereira pede a parte e fala que o Brasil é um 
país democrático e que todo mundo tem o direito de ser candidato, e assim como o ex-prefeito de Granja que é pré-
candidato a deputado tem o direito de buscar apoio, não só na Uruoca, mas em todo canto. Evilaques retoma e fala 
que não está dizendo e nem indicando ninguém para a oposição, e sim que a oposição deixe de apenas pegar o voto 
do povo sem trazer nada para o município. O vereador Vicente Valdir Araújo pede a parte e diz que ainda é muito 
cedo para entrar na parte da política e que deixe para 2018 e sobre a fala do colega vereador Hipólito sobre o 
Romeu, dizendo que ele realmente está conhecendo a região, onde lá estava a presença do prefeito da Uruoca.  O 
vereador Evilaques retoma e diz que o vereador Hipólito não viu o prefeito, agradece e encerra. O presidente passa 
a palavra para a vereadora Maria de Fátima, que inicia cumprimentando a todos os presentes e diz que gostaria de 
reforçar os seus parabéns, já dito em Campanário, as escolas do município que ganharam o Prêmio Escola Nota 10, 
parabeniza os envolvidos e aos alunos, pois ela considera um premio máximo na educação, ainda mais diante da 
situação financeira do país. Diz que gostaria parabenizar o prefeito e a Secretaria de Educação pela aplicação das 
provas do Simad, que é um sistema criado no município que serve para avaliar a aprendizagem dos alunos da rede 
de ensino municipal, aplicadas da Creche ao Fundamental II; fala que todo ano melhora e premia também os 
melhores professores. Deseja agradecer e dar os parabéns a secretária Silvânia pela reforma que está sendo feita no 
Posto de Saúde do Campanário. O vereador Joel pede a parte e solicita à vereadora Maria de Fátima que além das 
reformas, ela peça à secretária que ampare os postos de saúde com um aparelho de medir a pressão, pois no Paracuá 
não tem e a enfermeira é quem levava o próprio aparelho. Diz que a reforma é bonita, mas que deve pelo menos ter 
o aparelho de medir pressão. A vereadora Maria de Fátima retoma e diz que não tem conhecimento dessa história, 
mas que vai informar o colega vereador Joel, pois a secretaria está se preocupando principalmente com as coisas 
básicas e de primeiros socorros. O vereador Joel pede a parte e fala que se sente envergonhado por não haver um 
aparelho de medir pressão no posto de saúde. A vereadora Maria de Fátima diz que irá informar ao Joel sobre isso; 
agradece a Deus por termos chegado ao final do período, deseja a todos boas férias e convida a população para 
prestigiar o Festival de Quadrilhas e encerra. Tribuna Popular: o presidente Marcelo Ferreira passa a palavra para o 
secretário de Cultura e Esporte Orlando Lima Fernandes, que inicia cumprimentando a todos os presentes e os 
ouvintes da Uruoca FM. Diz que hoje está orgulhoso de já ter feito parte desta casa do legislativo e diz que hoje viu 
algo inédito na câmara: deseja parabenizar o vereador Vicente Valdir Araújo pelo seu projeto de lei, que é um ato 
de muita humildade. Fala que no congresso os políticos só puxam sardinha para seu lado brigando entre si, e a briga 
pelo povo acontece é na câmara. Também parabeniza o vereador Francisco das Chagas pelo seu projeto de lei; pede 
uma salva de palmas para os dois vereadores citados e os presentes o acompanham. Solicita a aprovação dos 
projetos citados e os parabeniza. Parabeniza também os vereadores da CMU pelas disputas sadias em prol do bem 
comum. O vereador Evilaques pede a parte e pergunta a Orlando Lima se ele sabe se o poder executivo tem como 
construir essa praça e este responde que sim, que o engenheiro até já falou com o prefeito. Fala que em 2013 já foi 
pedido para fazer essa praça, que é um espaço que pertence ao município e possivelmente ganhará o nome do 
popular e falecido Sr. João Fonseca. Orlando Lima continua convidando a população para o Campeonato de Futsal 
pontos corridos em Uruoca, que está na fase final e ocorre aos sábados e domingos, 18:30 no ginásio Poliesportivo. 
Diz que já falou com o Prefeito Kilsem sobre o marco da sua administração na pasta, que é a reabertura da Cada da 
Cultura, onde funcionará várias atividades como aulas de Muay Tai, projeto de dança Zumba, jogos lúdicos, aulas 
de violão, teclado e pretende atuar junto com a Secretária de Assistência Social Benedita. Fala que a Casa da 
Cultura beneficiará os jovens e também adultos da cidade de Uruoca; Convida a população para participar do 
Festival de Quadrilhas que já tem 15 anos; fala que tem informações sobre o festival no site da prefeitura; agradece 
e encerra sua fala. O vereador Joel questiona ao presidente o fato de, durante a tribuna popular, o vereador 
Evilaques fez perguntas ao secretário da cultura Orlando que tinha a palavra; questionou também o fato de o 
secretário Orlando ter ultrapassado o limite de tempo. O Presidente Marcelo diz que só permitiu o ocorrido porque 
as informações eram de interesse da população, previsto no regimento. A vereadora Maria de Fátima aproveita a 
oportunidade para dizer ao vereador Hipólito que já tem a informação sobre o aparelho de pressão do posto de 
saúde do Paracuá: a secretária manda justificar que realmente havia um aparelho desses no local, que quebrou e um 
funcionário estava levando o instrumento próprio, mas que hoje mesmo já havia enviado um novo aparelho de 
pressão para o local citado. O Vereador Joel agradece e diz que também não deixe faltar nos outros postos do 
município. A vereadora Maria de Fátima retoma e fala que, em relação à fita de exames diabéticos, o município 
todo realmente está em falta devido a esse material ser comprado através de uma licitação com o governo do 
estado, e nesta licitação houve falhas, mas que já está sendo providenciada, de acordo com a secretária de saúde, 



agradece e encerra sua fala. ORDEM DO DIA: parecer da Comissão de Educação, Cultura e Meio Ambiente sobre 
o projeto de lei Nº 16/2017, de 09 de maio 2017, que é votado e aprovado por unanimidade; parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei Nº 16/2017, de 09 de maio 2017, que é votado e aprovado 
por unanimidade. Primeira votação do projeto de lei Nº 16/2017, de 09 de maio 2017, que é votado e aprovado por 
unanimidade. O presidente apresenta o Projeto de lei Nº 01/2017 e o Projeto de lei Nº 02/2017, que serão 
apreciados após o recesso; comunica do recesso com retorno em 04 de agosto 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. 


