
 ATA DA 2 ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO 
DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA. 
  
Aos 10 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  a 
primeira secretaria a vereadora  Maria de Fatima Fernandes Farias, na Cidade 
de Uruoca em sessão ordinária, o presidente da casa 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 representantes desta casa. O Senhor Presidente declara aberta a 2ª 
sessão ordinária do primeiro período legislativo. O presidente da câmara 
Marcelo começa citando os 5 projetos de leis do executivo do ano de 2017 da 
câmara municipal de Uruoca, saudando em especial o Dr Monte Neto, o 
secretario de cultura Orlando Lima e cumprimentado a todos os presentes no 
recinto. Antes de dá início a leitura da ata da primeira sessão, o vereador Joel 
pede um minuto de silencio pelos falecidos Ana Jacinto Alves, funcionaria 
pública do distrito de Paracuá, irmã do ex-vereador presidente dessa casa, e 
do Francisco Delfonso de Oliveira, o senhor presidente concede o pedido do 
vereador. Em seguida é feita a leitura da ata da 2 ª sessão ordinária do 
primeiro período legislativo do ano de 2017 da câmara municipal de Uruoca. 
Após a leitura, a ata foi posta em discussão e votação que foi votada e 
aprovada por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: o senhor presidente 
começa citando os 5 projetos de leis do executivo que foi votado em primeira e 
segunda votação, também deram entrada na casa 2 requerimentos do 
vereador Joel que foram lidos ao logo do dia. GRANDE EXPEDIENTE: 
destinado a fala dos vereadores e tribuna popular, o presidente concede a 
palavra para o vereador Joel, que faz o uso da tribuna saudando o presidente 
da câmara Marcelo, os vereadores e os  ouvintes da FM. O vereador Joel 
parabeniza os servidores públicos de Uruoca, em especial os professores da 
creche do distrito Bom Sucesso pelo bom tratamento com as crianças. Os 
assuntos abordados pelo vereador Joel foram algumas reclamações da 
população, como: O respingamento na creche quando chove, ainda indaga que 
um de seus requerimentos é para que o prefeito veja essa situação. Um prédio 
publico que está sendo usado como bar, o vereador pede que o prefeito tenha 
conhecimento sobre isso. O deslocamento das crianças de 5 anos para a sede 
para estudar, o mesmo pede uma sala de aula para essas crianças, logo em 
seguida o vereador Joel volta a falar sobre o bar concluindo que se algo não for 
feito, irá levar para o promotor. O vereador ainda fala sobre a falta de água na 
localidade de Boa Vista e finaliza saldando a todos e agradecendo. O 
presidente da continuidade ao grande expediente que passa a palavra para o 
vereador Vicente Valdir que usou a tribuna saudando a todos os presente no 
recinto, o mesmo cita rapidamente os 5 projetos de leis que foram votados na 
ordem do dia, também cita o requerimento feito pelo vereador Joel, concluiu 
parabenizando os servidores públicos e ressalta que logo mais terá muitos 
projetos para serem votados na sessão. Em seguida o senhor presidente passa 
a palavra para a vice-presidente Fatima, que cumprimentou a todos os 
presentes no recinto e fez uso da tribuna falando sobre os assuntos da 
COGHEE, citando o volume da água das bacias hidrográficas a qual diz 



respeito a população. Dando continuidade o senhor presidente passa a palavra 
para o vereador Francisco das chagas que saúda a todos e dá boas vindas ao 
secretario de cultura Orlando Lima. O vereador fala que o vereador Joel fez 
bem em lembrar a passagem dos falecidos, falou também que foi bem 
elaborada a estrutura organizacional que foi votada logo mais e finaliza 
concordando com a vereadora Fatima sobre a situação da água. Continuando 
o grande expediente, o presidente chama a tribuna o inscrito na tribuna popular 
Orlando Lima, secretario de cultura, o qual saudou a todos os presentes no 
recinto e aos demais interessados que assistem através da rádio e via internet, 
aproveitou a fala da vereadora Fatima para dizer que faz parte dá bacia no 
Coreaú para a população de Uruoca e convidou a todos como secretario de 
cultura para a cavalgada e a trilha de motoqueiro dia 18, aproveitou o espaço 
para falar sobre o circuito de luta profissional de Muay Tai e o campeonato de 
futsal que é considerado como maior do Ceará que acontecerá dia 25. O 
mesmo pediu ajuda de todos os vereadores para seu projeto de esportes nas 
escolas, falou também que vai tentar aproximar o esperte da sede com os 
distritos, a vereadora Fatima pede uma parte falando que dará seu apoio ao 
projeto. O secretario de cultura finalizou desejando um excelente final de 
semana a todos. O senhor presidente Marcelo, parabenizou o secretario 
Orlando Lima pelo projeto e disse que dará seu apoio. Dando continuidade, 
chega a hora da ORDEM DO DIA: Deram entrada na casa os 5 projetos de leis 
que beneficiará os servidores públicos, também está tramitando 2 
requerimentos do vereador Joel que foi posto em votação naquele momento. 
Requerimento 01/2017, requer ao senhor prefeito Kilsem que seja feito um 
reforma no teto do anexo da creche CEI Dona Clarice na localidade de Bom 
Sucesso. Requerimento 02/2017 requer a criação de salas para o 1° ao 5° ano 
letivo também na localidade de Bom Sucesso. Ambos foram votados e 
aprovados por unanimidade. Em seguidas o presidente começa a leitura dos 
pareceres das comissões, que estiveram reunidos na manhã do dia 10/02 para 
votação dos 5 projetos de leis na presença dos senhores vereadores, 
Francisco das Chagas, Joel e Ambrozio. Pareceres das comissões de 
constituição, justiça e redação, da comissão de orçamentos, finanças e 
tributação sobre os projetos de leis N° 01, 02, 03, 04, 05. Todos foram votados 
e aprovados por unanimidade. Dando continuidade a ordem do dia, o senhor 
presidente coloca em votação nominal os 5 projetos de leis entregues 
diretamente pelo senhor prefeito que foram aprovados por unanimidade e 
assim encerra-se a 2° sessão ordinária da câmara municipal de Uruoca.  
 


