
ATA  DA 3º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA. 

 Aos 21 dias do mês de fevreiro do ano de 2018 às 19hrs00min, no distrito de Paracuá, Uruoca-CE, sob a 

presidência do vereador Evilaques Araújo da Silva e secretariado pelo primeiro secetário Marcelo ferreira 

Gomes ontando com a presença dos vereadores: Francisco das Chagas Pereira, Vicente Valdir Araújo, 

Hipólito Ferreira, Maria de Fátima e Joel Pereira. O presidente declara aberta a 3º sessão ordinária 

cumprimentando à todos presentes. PEQUENO EXPEDIENTE:   O primeiro secretário inicia com a 

leitura da ata da sessão anterior que foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. GRANDE 

EXPEDIENTE: O primeiro vereador a fazer o uso da tribuna foi o Marcelo Ferreira. saudou a todos os 

presentes. Parabenizou o distrito pelo o apoio da população por sempre virem as sessões. Começou 

falando seu principal motivo que o levou à tribuna e disse também que as sessões são o lugar onde deve 

ser cobrados os direitos da população. E em seguida destacou a sua saída do grupo da situação para o 

grupo da oposição, disse que vivemos em um país democrático,, onde temos a livre escolha de fazermos 

o que bem entender. E também seu apoio para deputado, o ex-prefeito Romeu Aldigueri. Falou um 

pouco sobre o ex-prefeito de Granja, disse que ele enquanto adminstrador do municiípio, mudou muito 

a cidade, para melhor. Destacou os eventos culturais, como o Carnaval e o tradicional Granchitão, e 

explicou os reais motivos que o levaram a fechar com o Romeu. Disse que o ex-prefeito esteve em sua 

casa, em janeiro, 4 vezes pedindo seu apoio, mas não aceitava por que tinha compromissos e não 

poderia tomar decisões rápidas. Após o festejo o festejo de Campanário, algumas pessoas no distrito 

estavam falando, especificamente em um almoço na casa de um cidadão, que o Romeu tinha dito que 

não queria ele para apoiá-lo e que o vereador estava atrás dele, imediatamente quando soube disso, 

mandou uma mensagem para ele. Logo, o ex-prefeito ligou, dizendo que soube de outra história e pediu 

desculpas. Até esse momento não tinha fechado com o Romeu, mas por alguns motivos de política, que 

levou a sua ia para apoiá-lo. Após o fechamento, houveram fogos em Paracuá, Campanário e Uruoca, 

geralmente quando o vereador "vira" de lado, tem essa tradição. Falou que não gosta muito da palavra 

"virou" a gente muda, e muda para melhor. Depois da mudança muitas pessoas fizeram "leilões" em 

Campanário, dizendo que ele tinha virado por que sua esposa foi até o ex-prefeito de Granja e pediu 100 

mil reais. Romeu achou muito dinheiro e deu só 60 mil reais. Isso o que disseram à ele em Campanário. 

Falou que quando apoiou o Manoel Conrado, em 2012 e em 2013 foi apoiar o prefeito, não aceitou nem 

1 centavo, o que pediu foi instrumentos para poder ajudar a população. E dessa mesma forma fez com o 

Romeu, não pediu dinheiro algum. Para depois não saírem conversas de que foi comprado. Disse que 

não estava à venda, por esse motivo falou do seu respeito para com os vereadores da maneira que o 

respeitarem. E disse que queria mandar um recado para as pessoas que estão falando mal dele em 

campanário ou em qualquer parte do Município. Falou que está com seu advogado a postos para entrar 

com um processo de calúnia, difamação e injúria, para quem estiver citando seu nome, se ele descobrir 

quem falou ele abre um processo, os termos jurídicos que até o advogado já diz que quem estão falando 

isso, estão ferindo sua honra objetiva e subjetiva, a objetiva é o que as pessoas pensam dele e a 

subjetiva é o que ele quer que pensem dele, disse que está sempre a disposição da administração, do 

prefeito, que todo projeto que for benéfico para a população, ele vai aprovar. Parabenizou os veradores 

Joel e Hipólito, q emais sempre cobram, e dizer que também vai cobrar. E uma de suas cobranças 

recentes foi que o prefeito levasse a Campanário um enferemeiro para o Posto de Saúde, por que a noite 

fica sem atendimento. Citou uma situação que aconteceu com seu filho a respeito disso. Disse que um 


