
ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE URUOCA  

Ao 11º dias do mês de outubro do ano de 2017, às 19h00min, 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 primeiro 
secretário 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, faltando somente a vereadora Maria de Fátima Fernandes 
Farias. O Presidente declara aberta a 28ª sessão ordinária, cumprimentado a todos os presentes. PEQUENO 
EXPEDIENTE: o segundo secretário Francisco das Chagas Pereira faz leitura de ata da sessão anterior, que logo 
após foi discutida, votada e aprovada com pedido de retificação do vereador Hipólito Ferreira de Oliveira. Em 
seguida o segundo secretário inicia a leitura dos ofícios recebidos e expedidos pela casa: Ofício Convite sobre 
reunião de acompanhamento do Açude Pré-Muoca-Sobral, 06 de outubro de 2017; CMU Ofício Nº 71/2017, 
Uruoca, 02 de Outubro de 2017. GRANDE EXPEDIENTE: o presidente passa a palavra para o vereador Vicente 
Valdir Araújo, que cumprimenta a todos e inicia falando sobre o depois da audiência pública  sobre a mudança dos 
horários de funcionamento comercial, ao final de contas; diz que foi realizada aqui na CMU, mas poderia ser em 
toda parte, porque a audiência publica é audiência publica. Fala que estão misturando a audiência pública com a 
sessão da câmara; diz que foi abordado por algumas pessoas falando que os vereadores da câmara deviam se 
preocupar com outras coisas e não aprovar o que foi aprovado aqui; disse que desmentiu algumas dessas pessoas 
que o abordaram; com referencia a dita audiência, o nosso objetivo aqui é votar de acordo com o desejo do povo, 
de acordo com seu o relatório que virá junto com o projeto original da prefeitura; se no relatório o povo tiver sido a 
favor do projeto, os vereadores votarão a favor, caso contrario serão contra também; afinal de contas, eles 
estiveram aqui para votar o que foi decidido na audiência. Agora se foi convocada toda a população para a tal 
audiência pública e compareceram só 45 pessoas, então aí os colegas vereadores que vão pagar o pato. Então para 
esclarecer para algumas pessoas que não entenderam, aquelas que não participam na câmara e vem escutar a rádio, 
quem se atualiza melhor para poder criticar o vereador, porque o projeto ainda não foi votado, temos certeza que 
votaremos de acordo com a opinião do povo; agradece e encerra. O vice-presidente Vicente Valdir Araújo passa 
apalavra para ao vereador Marcelo Ferreira, que cumprimenta a todos e inicia falando das datas comemorativas, 
mas primeiramente esclarece sobre a ultima audiência pública: quando veio à tribuna na sessão passada falar sobre 
os assuntos distorcidos que saem da câmara, foi mais um assunto distorcido; pra quem está ouvindo a Rádio 
Uruoca FM, como o Valdir Araújo falou, não tivemos uma sessão naquele dia com o povo, naquele dia era uma 
audiência pública em relação a uma Minuta que o prefeito mandou para esta casa, para ser averiguada junto com a 
população sobre a multa, que estava escrito; não era uma lei para os vereadores aprovarem não, era primeiramente 
ter a audiência pública; estamos aqui estudando ainda junto com o prefeito para ver se estende-se a audiência 
pública para os distritos, Campanário e Paracuá; quando realmente vir da prefeitura como um projeto de lei 
municipal, ela vai servir para todo o município, não só para a sede; tivemos uma audiência pública na Sede, por 
sinal com 45 pessoas, pouca gente, mesmo com o carro de som anunciando; fala que também querem ouvir as 
pessoas dos distritos, pois sabemos que temos muitos bares, estabelecimentos comerciais nos distritos, essa lei, se 
aprovada, vai servir para lá também. Marcelo Ferreira deixa bem claro que a audiência foi uma sessão ordinária da 
CMU e sim uma audiência pública sobre a minuta mandada pelo executivo, onde os vereadores, junto com a 
população iriam ouvir e ver o que seria concordado, mas foi mais um assunto distorcido. Não significa nem que ela 
vai vir, primeiramente vai ser ouvida a população, por isso a ideia de estender aos distritos. O vereador Marcelo 
Ferreira deseja os parabéns pelo dia 12 de outubro, o dia das crianças e o dia da Padroeira do Brasil Nossa Senhora 
Aparecida; parabeniza as crianças e fala que elas são o futuro do nosso município e do nosso Brasil; também 
lembrar o dia da padroeira do brasil. Também relembra que no dia 15 de outubro é o dia do professor, que é como 
os vereadores: também é um sofredor. Ele quando pega a turma do ensino fundamental ou de primeiro grau, com a 
adolescência o professor sofre, sendo agredido pelos alunos. Parabeniza todos os professores do município e os 
estaduais, pela profissão e sua caminhada que eles exercem. Todo mundo hoje que tem sua formatura, graduação, 
passou pelo professor: o médico, o engenheiro, o advogado, tantos que chegaram a graduação; fala que deseja 
registrar e reconhecer o trabalho de todos os professores no município; agradece e encerra. ORDEM DO DIA: Não 
houve nessa data nenhum projeto para ser apreciado. O presidente informa sobre o projeto que deu entrada na 
semana passada, projeto 01/2017 e sua mensagem. O presidente Marcelo pede que na semana que vem os 
vereadores das comissões cheguem mais cedo e lembra que a próxima será a sessão itinerante no Paracuá. O 
presidente faz os agradecimentos finais e encerra: e nada mais havendo o que tratar, declaro encerrada esta sessão 
ordinária da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai por todos devidamente assinada.  


