
ATA DA 5º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 7 dias do mês de março de 2018, às 19hrs00min no prédio da câmara municipal de Uruoca, situada à 

rua João Rodrigues, nº 135 sob a presidência do vereador Evilaques Araújo da Silva, e secretariado pelo 

primeiro secretário Marcelo Ferreira Gomes, e contando ainda com a presença dos vereadores: 

Francisco das Chagas Pereira, Antonio José Fernandes, Vicente Valdir Araújo, Hipólito Ferreira, Maria De 

Fátima, Joel Pereira e Ambrósio Carneiro. O presidente declara aberta a 5º sessão ordinária, 

cumprimentando à todos os 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 falar foi o Joel Pereira, saudou a todos os presentes disse o que lhe levava a 

tribuna naquela noite era para homenagear o dia 8 de março, o dia internacional da mulher. E gostaria 

de parabenizar todas as mulheres do município. Especialmente a sua mãe, sua esposa, e suas filhas. Não 

poderia também deixar de falar dessas mulheres guerreiras de Uruoca, que apesar das dificuldades 

vivem em uma cidde que não tem tantos empregos e nem incentivo para a melhoria. Mas, Deus é bom, e 

dá a saúde de cada uma delas. E queria deixar um abraço para cada uma dessas mulheres do município. 

Depois faloou outro motivo que o levou a tribuna, disse que no início de dezembro falou em relaçao e 

uma iluminação na rua contorno do açude e até agora ninguém tomava nenhuma providência, esteve lá 

e continua do mesmo jeito. Pediu para que isso fosse resolvido. Depois, disse que rdteve na casa de um 

colega e atrás da casa do Sr. Valdecir que sempre tem lixo jogado na rua, e pediu para que fosse feito 

uma limpeza e pediu que a população quue não jogasse mais. Falou também sobre o fardamento e 

perguntou quando chegariam. Finalizando sua fala. O segundo vereador a fazer o uso da tribuna foi o 

Hipólito ferreira. Saudou a todos os presentes. Disse que foi até a tribuna para também homenagear o 

dia das mulheres, disse que é um dia importante. E disse que não poderia deixar de desejar felicidades 

para essas mulheres guerreiras. também chamou atenção sobre a localidade de Boa Vista, e que várias 

mães estão se sentindo prejudicadas, elas e seus filhos. por que o colégio foi reformado, mas não está 

funcionando adequadamente, porque tem vários crianças de idades e séries diferentes estudando 

juntos. Algumas mães já até tiraram seus filhos do colégio por conta disso. O presidente pediu a fala. 

Falou que essa situação é complicada para mandar o professor para ensinar 1 ou 2 alunos, portanto 

optam pelo multiseriado. E isso é bem recorrente em interiores. O vereador Hipólito disse que desde 

2000 para cá, nenhum criança pode estudar em uma sala com 4 séries juntos e isso prejudica o 

aprendizado. E finalizou sua fala. A próxima a usar a tribuna é a vereadora Maria de Fátima. Saudou a 

todos os presentes, começou a fala, homenageando todas as mulheres com uma mensagem. Logo 

depois, parabenizou o Governador Camilo Santana, que aprovou dentre tantos projetos o projeto Ceará 

atleta que é o bolsa esporte, disse qye esse projeto já havia acontecido a algum tempo pelo governo 

federal, e o camilo aderiu e vai criar 4000 bolsas para alunos carentes e de baixa renda e parabenizou 

pelo projeto que vai ajudar muitas crianças e jovens. O vereador Valdir Araújo pediu a fala e disse que 

queria parabenizar todas as mulheres uruoquenses em nome da vereadora, por ser a única da casa. A 

vereadora agradeceu. E falou sobre um projeto chamado "reinventando o Brasil" que é da fundação 

Lionel Brisola, é um projeto que irão acontecer aulões para o ENEM. Falou que deve ser bem divulgado. E 

logo depois explicou a situação do multiseriado, que muitos municípios tentam acabar com essa prática, 

e que é complicado para todos . Só que a quantidade de alunos no interior é menor e muitas cezes não 

dá para montar uma turma com 2 alunos no interior é dificil e que é legal perante o MEC. E finalizou. O 


