
 
 
 

 
 
 
 

ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA 
 

Rua João Rodrigues, 159 – Centro – CEP: 62460-000 – Uruoca–CE 
CNPJ: 00.399.350/0001-72  Fone: (88) 3648–1099 

 

ATA DA 5º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 13 dia do mês de março do ano de 2020 às 09hrs00min, no prédio da Câmara 

Muncipal de Uruoca, situada à Rua João Rodrigues, Nº 159, sob a presidência do 

vereador Vicente Valdir Araújo e secretariado pelo primeiro secretário Marcelo Ferreira 

Gomes. Contando com a presença dos vereadores: Antônio José Fernandes, Ambrósio 

Carneiro Costa, Evilaques Araújo da Silva, Francisco das Chagas Pereira, Hipólito 

Ferreira de Oliveira e Joel Pereira de Sousa e Maria de Fátima Fernandes Farias. O 

Presidente declara aberta a 5º sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2020, 

cumprimentando a todos e aos ouvintes da rádio Uruoca FM. PEQUENO 

EXPEDIENTE:  o primeiro secretário inicia a leitura da ata da 4º sessão ordinária do 

primeiro período legislativo do ano de 2020 da Câmara de Uruoca, na qual foi votada e 

aprovada por unanimidade, em seguida das correspondências recebidas. Ofício 

recebidos, oficio nº 013/014/015/016/017/018/019/020/021/022 todos de 28 de fevereiro 

de 2020 correspondendo as receitas e despesas do Fundo Geral da Prefeitura Municipal 

de Uruoca, do Fundo Municipal de Saude da Prefeitura Municipal de Uruoca, do Fundo 

Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Uruoca, do Fundo Municipal de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Uruoca, do Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente da Prefeitura Municipal de Uruoca, do Fundo Municipal da 

habitação da Prefeitura Municipal de Uruoca, do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Basica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

da Prefeitura Municipal de Uruoca, do Fundo Municipal da Cultura da Prefeitura 

Municipal de Uruoca, do Fundo Municipal do desenvolvimento Rural da Prefeitura 

Municipal de Uruoca, do Fundo Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Uruoca, 

todos respectivamente referente ao mês de janeiro de 2020; ofício nº 297/2020 – 

TCU/SEC-CE de Fortaleza, de 28 de fevereiro de 2020, havendo a apresentação da 

Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e à Corrupção e solicitação de 

dados cadastrais das instituições e Convite de Audiência Pública para tratar dos 



 
 
 

 
 
 
 

ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA 
 

Rua João Rodrigues, 159 – Centro – CEP: 62460-000 – Uruoca–CE 
CNPJ: 00.399.350/0001-72  Fone: (88) 3648–1099 

 

parâmetros de distribuição dos assuntos relacionados ao plano de aplicação dos recursos 

do FUNDEF. GRANDE EXPEDIENTE: o Presidente Vicente Valdir Araújo passa a 

palavra para o vereador Joel Pereira de Sousa, que inicia saudando a todos, em seguida 

apresenta algumas sugestões sobre o movimento do Festival de Quadrilha de Uruoca 

que atrai muitas pessoas de fora e essas mesmas se apoderam do movimento para 

venderem mesas e bebidas tirando o lucro dos cormeciantes da cidade, sendo estes os 

verdadeiros geradores de impostos na cidade de Uruoca, com isso o vereador solicita a 

casa para reverem uma possível lei que possa vir a extiguir esse tipo de movimento. E 

assim o vereador encerra saudando a todos mais uma vez. O próximo vereador, Hipólito 

Ferreira de Oliveira, que sauda a todos os presentes, e inicia solicitando que o Convite 

de Audiencia Pública, na qual o Prefeito convida os magistérios para uma audiência 

pública seja repasado aos sindicatos na forma de ofício. E assim o vereador encerra suas 

falas. ORDEM DO DIA: o primeiro secretário Marcelo Ferreira Gomes inicia a leitura 

do Projeto de Lei nº 06/2020 e do Projeto de Lei nº 07/2020 em seguida o Presidente 

põe em segunda votação sendo aprovados por unanimidade, posteriormente há a leitura 

do parecer das comissões: Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finança e 

tributação, na qual está sendo apreciado o Projeto de Lei nº 08/2020, que autoriza a 

abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício financeiro de 2020, 

altera o PPA 2018-2021, e dá outras providências, sendo o mesmo aprovado em 

primeira votação por unanimidade. Depois de todos os pareceres e projetos, lidos, 

votados e aprovados por unanimidade, não tendo nada a tratar na ordem, o Presidente 

declara encerrada a sessão, que depois de lida e achada no conforme vai por todos 

devidamente assinada. 


