
Ata da 01 º sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2017 da 
câmara municipal de Uruoca. 
 
Aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 2017 as 9:00 horas 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 
Vereadora Maria de Fatima Fernandes Farias na cidade de Uruoca em sessão 
ordinária, o senhor presidente contou ainda com a presença dos seguintes 
vereadores; Ambrózio Carneiro Costa, Antônio José Fernandes, Evilaquês 
Araújo, Francisco Das Chagas Pereira, Hipólito Ferreira De Oliveira, Joel 
Pereira De Sousa, Vicente Valdir Araújo, não faltando nenhum dos vereadores 
da casa. Em seguida o Senhor Presidente declara aberta a 01 º sessão 
ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2017 da câmara municipal 
de Uruoca, cumprimentado a todos os presentes no recinto, por conseguinte 
passa a palavra para a primeira secretaria Maria de Fatima para que a mesma 
faça a leitura da ata sessão anterior e dos ofícios. PEQUENO EXPEDIENTE; 
Dar-se inicio a leitura da ata anterior que depois de lida é posta em discussão e 
votada sendo aprovada por unanimidade. Em seguida dar-se inicio a leitura dos 
ofícios recebidos e expedidos pela casa Oficio expedidos, 001/2017. : Ofícios 
comprobatórios: ----- Oficio: Oficio recebido de nº 1022/2016 – 
SECOV/SOHAB,  n° 38689/2016/15, n°013/2017,  Oficio recebido de 
n°014/2017, Oficio recebido de n°015/2017, Oficio recebido de n°016/2017, 
Oficio recebido de n°017/2017, Oficio recebido de n°018/2017, Oficio recebido 
de n°019/2017, Oficio recebido de n°020/2017, Oficio GAB n° 014/2017, Oficio 
recebido COGERH, Oficio recebido de n° 10 – CMU, Oficio recebido de n° 
01/2017, Oficio de n°02/2017, Oficio recebido de n° 03/2017, Oficio recebido de 
n° 04/2017, Oficio recebido de n° 05/2017, Oficio recebido de n° 06/2017, 
Oficio recebido de n° 06/2017, Oficio recebido de n° 07/2017, Oficio recebido 
de n° 07/2017, Oficio circular de n° 002/2017 CRA-CE JURÍDICO, Portaria n° 
01/2017. Relação das comissões e seus respectivos membros: Comissão de 
Constituição Justiça e Redação, Presidente: Vicente Valdir Araújo, Relator: 
Francisco, Das Chagas Pereira, Membro: Joel Pereira De Sousa. Comissão de 
Orçamento Finanças e Tributação, Presidente: Francisco Das Chagas Pereira, 
Relator: Joel Pereira De Sousa; Membro: Ambrózio Carneiro Costa. Comissão 
de Obras e Serviços Públicos, Presidente: Antônio José Fernandes, Relator: 
Vicente Valdir Araújo, Membro: Hipólito Ferreira De Sousa. Comissão de 
Saúde Assistência Social e Saneamento. Presidente: Evilaquês Araújo Da 
Silva, Relator: Francisco Das Chagas Pereira, Membro: Joel Pereira De Sousa. 
Comissão de Educação, Cultura e Meio Ambiente. Presidente: Francisco Das 
Chagas Pereira, Relator: Antônio José Fernandes, Membro: Hipólito Ferreira 
De Sousa. Citando os projetos de lei para apreciação e votação, projeto de lei, 
001/2017, 002/2017, 003/2017, 004/2017, 005/2017. GRANDE EXPEDIENTE: 
Iniciasse o grande expediente com o uso da palavra o senhor prefeito ressalta 
que no seu primeiro mandato foram enviados para a câmara 125 projetos de 
leis ordinárias e para começar o ano de 2017 entregou 5 projetos de lei para o 
senhor presidente da câmara Marcelo Ferreira Gomes. Ainda com o uso da 
palavra o senhor prefeito fala de forma resumida dos 05 projetos de leis e 
conclui passando a palavra para os vereadores e se coloca a disposição de 
todos para responder as perguntas de tema livre. O senhor vereador Joel 
perguntou ao senhor prefeito qual seu plano para as estradas do nosso 



município, destacando as localidades que as estradas estão em péssimas 
condições de transitar, Paracuá e Bracoatiara, a qual essa foi colocada uma 
piçarra que em vez de melhorar fez foi prejudicar! Respondendo a pergunta o 
senhor prefeito falou de uma prática errada do município de Uruoca que foi a 
criação de estradas que criam riachos que pioram com as chuvas e conclui que 
o ideal será no presente e no futuro aterrar estradas. Em seguida o senhor 
vereador Joel Pereira interroga novamente o senhor prefeito sobre o 
fardamento escolar, pois a população reclama muito por não haver, visto que 
uma classe pobre não tem condições de pagar 40 reais, achando isso um 
absurdo o mesmo pede ao senhor prefeito uma explicação. O senhor prefeito 
fica feliz com as perguntas feitas e a oportunidade de falar e responde dizendo 
que o fardamento escolar é facultativo de acordo com a lei orgânica podendo 
contabilizar com a educação. Devido a situações financeiras complicadas o 
senhor prefeito declara que esse ano não haverá fardamento, somente no 
próximo, pois está dando prioridade para as matérias pedagógicas para a 
melhoria da educação mesmo reconhecendo a necessidade da população. O 
vereador Joel espera mudança nesse ano, o senhor prefeito concorda e conta 
com a ajuda da Câmara Municipal de Uruoca para dá uma resposta positiva 
para a sociedade e coloca-se a disposição dos vereadores. O senhor prefeito 
fala também das difíceis situações financeiras que os municípios estão 
passando ultimamente e diz que precisa diminuir os gastos e dá prioridade ao 
que tem que ser feito. Ainda com o uso da palavra o vereador Joel diz que 
espera o funcionamento das secretarias, no mesmo instante o senhor prefeito 
pergunta-o qual não está funcionando? Então o vereador Joel responde que 
está chegando agora mas que pretende durante esses quatros anos fiscalizar e 
finalizou dizendo que não está para fazer oposição e sim para ajudar. O senhor 
prefeito Kilsem afirma que em relação aos servidores públicos ele precisa da 
ajuda dos vereadores e ressalta mais uma vez que está sempre a disposição. 
O senhor vereador Evilaquês relembrou o senhor prefeito sobre a iluminação 
pública da zona rural para ele ressaltar o projeto, o senhor prefeito entrou em 
acordo, falando que vai implantar iluminação pública em várias localidades e 
que não fez isso antes por falta de recurso e está com um projeto de colocar 
iluminações de LED, primeiramente no centro. O senhor presidente da Câmara 
falou que em Campanário tem várias luzes mas algumas sem iluminação 
perguntou ao senhor prefeito o por quê disto, então o senhor prefeito 
respondeu que a Coelce não está obrigada a disponibilizar energia elétrica em 
loteamento, foi o que disseram para o vistoriador quando ele chegou em 
Campanário, outro caso foi uma construtora do projeto que não sabia que não 
havia energia suficiente para alimentar a rede. 
  O  vereador Evilaquês parabeniza o senhor prefeito pelo poço profundo feito 
na localidade de Bracoatiara e afirma que a população está feliz, disse também 
que em Paracuru não está havendo água e pergunta ao senhor prefeito o que 
vai fazer a respeito disso; respondendo a pergunta do vereador, o senhor 
prefeito disse que um dos projetos é fazer o barramento do rio, não só lá mas 
em Campanário e em outras localidades também. O vereador Hípolito pergunta 
quando será feito a barragem, pois há pressa com a chegada do inverno; o 
senhor prefeito responde que o projeto está feito, mas depende de recursos 
externos. A senhora vice presidente da câmara Fatima Aragão perguntou o que 
o senhor prefeito vai fazer em relação ao transporte para as consultas na área 
da saúde, tanto na sede quanto no distrito de Campanário, então o senhor 



prefeito ressalta que está com projetos da contratação de uma Van para 
atender as necessidades da população. O vereador Evilaquês perguntou ao 
senhor prefeito se existe algum projeto em relação às cisternas, o senhor 
prefeito cita sobre a necessidade de 846 cisternas onde só foram recebidas 
160, não cobrindo a necessidade da população mas o mesmo disse ter uma 
promessa com a STA de mandar mais 200 cisternas. O vereador Joel pergunta 
ao senhor prefeito o que irá fazer em relação ao transporte escolar, citando que 
a população reclama sobre o excesso de poeira no percurso, o mesmo não 
entende o porque disso acontecer e indaga que o senhor prefeito recebe uma 
boa quantia para a locomoção com segurança; respondendo a pergunta do 
vereador Joel o senhor prefeito Kilsem que o preço não é tão bom para um 
transporte acrescentando não ter condições de colocar um ônibus superior 
para uma estrada tão ruim mas disse que irá rever a situação para diminuir a 
problemática. Pergunta novamente o senhor Hipólito dessa vez sobre a 
secretaria de agricultura em relação a semente dos agricultores para o inicio do 
ano; o senhor prefeito responde a pergunta do vereador Hipólito aproveitando o 
espaço para citar o novo secretario de agricultura Eraldo, então o senhor 
prefeito explica o problema da distribuição das sementes no estado, e cita que 
tem vários técnicos concursados na área da agricultura para dá assistência 
técnica na área rural, por fim o senhor prefeito Kilsem agradece a todos os 
presentes e a todos os canais de comunicação e sem esquecer falou da 
reforma do hospital a qual lutou durante 4 anos conseguindo-a neste ano já 
estando na primeira etapa mas antes de sair o vereador Joel pediu ao prefeito 
Kilsem que explicasse para a população sobre o atendimento, ainda indagou 
que não adianta um hospital bom se não houver um bom funcionamento, ao 
responder rapidamente o senhor prefeito falou que o Governo Federal 
prometeu mandar para o município o SAMU e montar uma sala de 
estabilização no hospital e encerra agradecendo a todos e colocando-se em 
disposição. Dando continuidade ao GRANDE EXPEDIENTE passando a 
palavra para os vereadores, começando com o vereador Joel onde o mesmo 
saldou e agradeceu a todos se propondo a trabalhar em prol da população, o 
mesmo fala que todos os projetos dos executivos que vier para o legislativo ele 
irá ajudar, concluindo desejando ao presidente uma boa sorte. O senhor 
presidente passa a palavra para o vereador José Fernandes que faz o uso da 
tribuna apenas para agradecer. O senhor presidente passa a palavra para o 
vereador Vicente Valdir Araújo, o qual agradeceu pelo retorno na câmara 
municipal mas uma vez para colaborar em prol do município estando ansioso 
para iniciar os projetos afirmando que as comissões irá se empenhar, dando 
continuidade o senhor presidente passa a palavra para o senhor Evilaquês que 
salda a todos os presentes e agradece ao povo por colocar em seu cargo. O 
senhor presidente passa a palavra para o senhor Hipólito o mesmo salda a 
todos e ao povo por conduzir a seu primeiro mandato e irá cumprir seu papel. 
O senhor presidente passa a palavra para o vereador Francisco Das Chagas 
Pereira que salda os colegas vereadores e os demais presentes, e deseja ao 
senhor presidente uma ótima administração no ano de 2017 e cita que os 
projetos serão aprovados por unanimidade, no mesmo instante o vereador Joel 
citou que por serem representes do distrito de Paracuá, esquecendo que a 
campanha já passou, unindo em prol da população onde citou as dificuldades 
que a população passou, mas sabe que irá melhorar, o senhor vereador 
Francisco Das Chagas se coloca a disposição e conclui agradecendo ao 



presidente pelo espaço. O senhor presidente passa a palavra para a Vice-
presidente senhora Fatima Aragão a mesma salda a todos os presentes no 
recinto e agradece a população de Uruoca pelos votos recebidos, dirigiu a 
palavra ao senhor Joel dizendo que fazer oposição é difícil, mas o objetivo é o 
mesmo, a melhoria da população, agradeceu a todos e desejou um feliz 2017. 
Dando continuidade a casa o ultima vereador inscrito Marcelo Firme na qual 
passa os trabalhos ao senhor vereador Valdir Araújo que passa a palavra para 
o vereador Marcelo Firme que saldou a todos e a todas e a população que está 
ouvindo pela Uruoca FM e falou também sobre a dificuldade no período 
politico, saldou também os vereadores eleitos principalmente a oposição e citou 
que oposição é necessário, encerrou agradecendo a todos. Dando 
continuidade aos trabalhos o senhor presidente Marcelo Firme encerra o 
grande expediente. ORDEM DO DIA: iniciasse a ordem do dia lendo os 5 
projetos que serão recebido pela casa e convocando as comissões para 
analise dos mesmo para serem votado no dia 09/02 aproveita o ensejo e 
convoca os vereadores para uma sessão extraordinária no mesmo dia. Sem 
nada mais a tratar o presidente Marcelo Ferreira Gomes dar-se por encerrado 
da qual lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme vai por 
todos assinado devidamente. 

 


