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investimentos (Entregues,  
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investimento milionário até

o final de 2024.

A cidade em clima junino
com direito a uma mega

estrutura e decoração
temática.



Em 2005, um estudo realizado por algumas instituições constatou dados preocupantes em relação a 

alfabetização das crianças da escola pública cearense. Dos 184 municípios, apenas 14 estavam no 

padrão desejável em alfabetização ao final do 2º ano do Ensino Fundamental. Ciente dessa questão, 

em 2007, a Secretaria da Educação do Estado do Ceará lança o Programa Alfabetização na Idade 

Certa – PAIC, com o objetivo de cooperar com os municípios cearenses na alfabetização de todas as 

crianças. Em 2019, após uma década do lançamento do PAIC, o Ceará obteve o melhor resultado 

em alfabetização, conquistando a marca de 184 municípios no padrão desejável de alfabetização. 

Todos de mãos 
dadas pela educação.

www.idadecerta.seduc.ce.gov.br

Ceará é exemplo nacional em Alfabetização.

Com resultados significativos na alfabetização, em 2015, o Governo do Ceará ampliou o programa, 

passando a atender, além da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, também 

os anos finais. Dando início ao Programa MAISPAIC, essa medida tem como finalidade ampliar o 

trabalho de cooperação já existente com todos os municípios cearenses, fazendo com que todo 

esse processo de aprendizagem das nossas crianças se 

estenda até o 9º ano do Ensino Fundamental, 

preparando melhor os alunos para 

os desafios do Ensino Médio.
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C A R T A  A O  L E I T O R

     
 Caro Leitor,

Motivação, parceria, dedicação 
e trabalho em equipe são as 
características que melhor 
caracterizam o findar deste ano de 
2022. Como líder, posso assegurar 
que encerramos mais um ano 
de gestão com o peito cheio de 
gratidão por termos realizado, 
para todos os Uruoquenses, 
diversas ações que só somaram 
com o cotidiano árduo desse povo 
que merece muito mais. Como 
filho da terra, emociono-me ao 
saber que meu lugar caminha a 
passos rápidos para o progresso. 
Assim, quando iniciamos mais um 

ano de trabalho, propus, junto à equipe, traçar esforços para tirar do 
papel e substancializar minhas propostas, a fim de, dessa forma, atender 
a todos dessa querida cidade. 

Como gestor público que sou, deparo-me rotineiramente com decisões 
difíceis e caminhos íngremes, no entanto o amor a esta terra e ao 
povo que nela habita faz valer todas as batalhas. Hoje, Uruoca emerge 
como uma cidade organizada, bela, singular, comprometida com o bom 
funcionamento público. Essas conquistas, ao contrário do que possa 
parecer, apenas reforçam a necessidade de se buscar mais, não apenas 
visando à manutenção do que já foi alcançado, mas objetivando novas 
conquistas e metas. 

Envolto nesse contexto de trabalho e ânsia por mais, surge o segundo 
número da Revista Uruoca, que traz ao nosso povo a possibilidade de 
acompanhar inúmeras ações, pretensões e resultados concretizados por 
toda a equipe pública. Aliás, cabe aqui um adendo: nossa gestão mostra-se 
eficaz no que diz respeito a atingir resultados porque tem como cerne a 
sinergia entre as diferentes secretarias e profissionais, os quais nutrem 
por Uruoca  sentimentos genuínos de amor e gratidão, motivo que faz 
cessar qualquer cansaço oriundo das hercúleas empreitadas do dia a dia. 

Portanto, Cidadão e Cidadã Uruoquense, esteja ciente de que a missão 
que a mim foi incumbida, a de gerir da forma mais responsável possível 
nossa sublime e meiga Uruoca, é encarada da forma mais séria possível, 
e, por isso, em 2023, almejo um município ainda mais forte, consistente, 
agradável e acolhedor. Despeço-me desejando meus mais sinceros votos 
de saúde, paz e alegria a todos nós, pois não fazemos parte de Uruoca, 
nós somos a Uruoca! 

Kennedy Aquino
Prefeito Municipal de Uruoca

Créditos



Aqui, encerramos o ciclo de 2022. Certamente, este foi um ano cheio de percalços e vitórias, 
dias difíceis, mas também repleto de conquistas e realizações. Dentre tantos motivos de gratidão, 
a REVISTA URUOCA emerge como destaque, haja vista o empenho e o sentimento a ela dedicados. 

Agradeço aos colegas secretários pela parceria e colaboração, assim como à minha incansável 
equipe da SECOM, a qual sempre me dedica o suporte necessário, independente das intempéries 
de cada contexto, de cada desafio. É da labuta de todos e de cada um, perdoem-me a redundância, 
que surge a presente edição da Revista Uruoca. Aproveito ainda o oportuno momento para externar 
meu genuíno agradecimento aos grandes profissionais que contribuíram para a realização desta 
empreitada: Thiago Gomes, Janiel Kempers, Vitor Cunha e Kelvis Albuquerque.  Por fim, destaco que 
é imensurável todo o meu sentimento de gratidão ao prefeito Kennedy Aquino, o qual 
me confiou a responsabilidade da tecitura da II edição da nossa Revista Uruoca.

Hoje, entregamos essa querida filha a toda a população Uruoquense, cercados 
pela certeza de que ela chegará aos quatro extremos de nosso País, porque assim 
foi a primeira edição. Somos destaque, somos exemplo! 

Feliz 2023!

SECRETARIA DE OUVIDORIA,
COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA 
E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

TUANNY CARNEIRO
Secretária Municipal - SECOM
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X EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE 
GESTORES PÚBLICOS

Uruoca se fez presente nas atividades 
do Seminário Gestores Públicos - 
Prefeitos Ceará 2022. Na ocasião, o 
prefeito do município, Kennedy Aquino, 
participou do encontro acompanhado 
do vice-prefeito, Raul Conrado, e de 
secretários municipais.
O Seminário Gestores Públicos 
-Prefeitos Ceará 2022 foi realizado 
no dia 22 de junho, com o objetivo 
de oferecer aos gestores públicos, 
de maneira clara e positiva, uma 
programação com um conteúdo 
capaz de proporcionar janelas de 
oportunidades ante os desafios de 
encontrar novos caminhos - o que está 
por vir, cenários e tendências.

INGRED ROCHA DE LIMA

Assessora Especial do Prefeito

MAIS OBRAS

 Juntamente ao vice-prefeito Raul 
Conrado, o prefeito em exercício 
Kennedy Aquino, sempre atuante, 
participou de um encontro na 
Superintendência de Obras Públicas, 
ao lado do deputado estadual Sérgio 
Aguiar e do superintendente Quintino. O 
encontro ocorreu com o intuito de trazer 
benfeitorias para Uruoca, dentre elas, 
a reforma de estradas vicinais e mais 
pavimentação asfáltica para o nosso 
município.
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PARCERIA ENTRE GOVERNO DE 
URUOCA E FACULDADE PITÁGORAS 
OFERTA BOLSAS DE ATÉ 60% PARA 
SERVIDORES.

O prefeito Kennedy Aquino formalizou uma parceria 
com a Faculdade Pitágoras, com o intuito de 
incentivar o crescimento profissional dos servidores 
e da comunidade em geral. Na ocasião, foram 
conquistadas bolsas de 60% em cursos de graduação 
e pós-graduação para todos os servidores de Uruoca 
que desejem ingressar no ensino superior e somar 
títulos à sua profissão. 

“Almejamos, portanto, possibilitar aos nossos 
servidores o pleno desenvolvimento profissional 
por meio de formações e capacitações, contribuindo 
para sua vida pessoal, econômica,  designação 
característica de nossa responsabilidade social como 
gestão na garantia de um futuro mais promissor 
para todos”, avalia o prefeito Kennedy Aquino.

Todo dia a gente constrói 
uma nova Uruoca

DIA INTERNACIONAL DO ORGULHO 
LGBTQIA+ 

Em homenagem e alusão a esse dia tão importante para a 
comunidade, aqui em Uruoca, são realizadas diversas ações, 
como distribuição de placas de enfretamento a LGBTQIA+Fobia 
por toda a cidade e principalmente nos prédios públicos, sendo 
hasteado no Paço Municipal, a bandeira que representa o 
movimento, reconhecendo a importância da luta em favor dos 
direitos e contra a discriminação, seja de qual natureza for.
“ QUE TODA FORMA DE AMOR SEJA RESPEITADA!”

AÇÃO DO GOVERNO DE URUOCA 
LEVA ATENDIMENTO À LOCALIDADES 
DO INTERIOR

O governo municipal de Uruoca continua tornando 
mais acessíveis os serviços públicos ofertados aos 
Uruoquenses.
O projeto Movimento Cidadão segue em seu 
segundo ano levando serviços as localidades mais 
distantes da sede sendo um projeto piloto que 
tornou-se exemplo na região norte.
Profissionais de diversos setores e programas 
são deslocados para atender à população local. 
Entre muitos serviços, há a oferta de confecção 
do Cartão SUS, solicitação de exames, vacinação, 
testes rápidos, atendimento médico, emissão de 
documentos e ações específicas de cada secretaria.

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA • 2022 7



MAIS QUALIFICAÇÃO PARA
OS SERVIDORES PÚBLICOS

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCEduc) 
realizou diversos cursos oferecidos para gestores 
e servidores de vários municípios. Os servidores 
Públicos Uruoquenses, que estavam presentes no 
evento, receberam capacitações em diversas áreas, 
inclusive no que se refere à Nova Lei de Licitação, à 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), à Ouvidoria 
Transversal e à  Fiscalização da Administração 
Pública.

VICE-PREFEITO RAUL CONRADO ASSUME COMO 
PREFEITO INTERINO POR 11 DIAS

A Câmara Municipal, realizou na manhã de segunda-feira (21) de 
novembro de 2022, a sessão solene de posse ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Interino, Raul Conrado Fernandes Moreira. No 
período de 21 de novembro a 01 de dezembro de 2022, em 
atendimento ao decreto legislativo Nº. 03 de 19 de novembro 
de 2022, que concede licença ao senhor Prefeito Municipal, 
Kennedy Aquino, para tratar de assuntos pessoais. 
A sessão contou com a participação dos Secretários Municipais 
e também a presença da sociedade civil. 

APOIO E RESPEITO
ÀS MANISFESTAÇÕES RELIGIOSAS
 
No dia 21 de Fevereiro de 2022, foram sancionadas as 
Leis no qual “Declara Patrocínio Cultural e Imaterial do 
município de Uruoca” a Festa de São Sebastião, no distrito 
de Campanário; Festa de Nossa Senhora do Livramento, 
na sede de Uruoca e Festejos de São Francisco de Assis, 
no distrito de Paracuá.
Com o objetivo de promover a diversidade religiosa, o 
Governo local apoia as múltiplas crenças existentes em 
todo o território Uruoquense, convivendo em harmonia 
e com igual liberdade de expressão. Assim, através da Lei 
241/2018 instituída em 24 de Julho de 2018, na gestão no 
Prefeito Francisco Kilsem, foi sancionada e instituído  o “Dia 
do Evangélico em Uruoca”, no último sábado do mês de 
setembro a cada ano. O prefeito Kennedy Aquino, não mede 
esforços para que seja um dia de grande festa, é garantido 
desde o planejamento, infraestrutura e contratações de 
atrações musicais locais e até nacionais. É intitulado como 
CELEBRA URUOCA, festa essa que reúne todas as igrejas 
evangélicas Uruoquenses e ainda de cidades vizinhas.
Aqui, há isonomia!
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CAMPANHA #URUOCA MEU LUGAR 
FAVORITO

A Secretaria de Ouvidoria, Comunicação, Transparência 
e das Relações Institucionais lançou, nas redes sociais, a 
campanha URUOCA: Meu lugar favorito. O movimento 
aconteceu em razão do 65º aniversário de emancipação 
política do município, enaltecendo, além do amor pela 
sua terra, os principais pontos turísticos em nossa 
cidade.

IV EDIÇÃO DO PROJETO MULHERES DE 
DESTAQUE 2022

A solenidade de premiação MULHERES DE DESTAQUE 
tem como propósito reconhecer e premiar cinco 
mulheres Uruoquenses cujas histórias e trajetórias 
de vida se destacam, ou se destacaram, em âmbito 
municipal, seja no eixo social, como o econômico,  
político, educacional, religioso,  cultural, dentre outros. 
Certamente, a notoriedade dada aos seus respectivos 
relatos de vida será fonte de exemplo e inspiração 
para outras mulheres também fazerem a diferença.

Primeiro a gente faz,
depois a gente mostra.

TUANNY DA SILVEIRA CARNEIRO LEAL

Secretária de Ouvidoria, Comunicação
Transparência e das Relações Institucionais

II EDIÇÃO DO PROJETO MÃES DA TERRA

Em alusão ao Dia das Mães e com o intuito de enaltecer 
esse símbolo de amor, garra e determinação, a 
Secretaria de Comunicação, com o apoio do Governo 
Municipal, promoveu a II Edição do projeto Mães 
da Terra, válida exclusivamente para as mães 
Uruoquenses. A vencedora foi a mãe Elizângela Jovino, 
escolhida por unanimidade por meio do voto da 
Comissão Julgadora, que avaliou sua história de vida 
como a mais emblemática. 
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LOGOS INSTITUCIONAIS

A ideia surgiu para padronizar as logomarcas 
das Secretarias Municipais que compõem o 
Governo Municipal de Uruoca.
Foram criadas logos com as mesmas cores 
do brasão do município, de forma a reunir 
elementos que caracterizam cada pasta.
Unificando esteticamente as logos com 
um ar minimalista e inovador, os cidadãos 
Uruoquenses e visitantes poderão 
reconhecê-las e distingui-las a partir 
dos ícones como também das siglas que 
abrangem a imagem.

URUOCA PRA TODA OBRA

Em Uruoca, os investimentos estão por toda 
parte! Seja na revitalização, na requalificação 
e, claro, na construção de novos espaços!
Então, para darmos mais visibilidade a todos 
esses projetos, a Secretaria de Ouvidoria, 
Comunicação, Transparência e das Relações 
Institucionais, lançou o programa de 
divulgação URUOCA PRA TODA OBRA,  a mais 
nova ferramenta tem o propósito de transmitir 
conteúdos de infraestruturas e obras da 
gestão pública e assuntos de interesse da 
população.
Com muito dinamismo e informação, o 
programa tem sido um grande sucesso a partir 
do qual periodicamente mostramos nossas 
obras em andamento ou já finalizadas nos 
quatro cantos da cidade! A SECOM é sinônimo 
de transparência e confiança.

URUOCA PRA TODA OBRA

Em Uruoca, os investimentos estão por toda 
parte! Seja na revitalização, na requalificação 
e, claro, na construção de novos espaços!
Então, para darmos mais visibilidade a todos 
esses projetos, a Secretaria de Ouvidoria, 
Comunicação, Transparência e das Relações 
Institucionais, lançou o programa de 
divulgação URUOCA PRA TODA OBRA,  a mais 
nova ferramenta tem o propósito de transmitir 
conteúdos de infraestruturas e obras da 
gestão pública e assuntos de interesse da 
população.
Com muito dinamismo e informação, o 
programa tem sido um grande sucesso a partir 
do qual periodicamente mostramos nossas 
obras em andamento ou já finalizadas nos 
quatro cantos da cidade! A SECOM é sinônimo 
de transparência e confiança.

VOCÊ SABIA?

Você Sabia é um programa de 
entretenimento que foi lançado em 2022 
nas redes sociais do governo de Uruoca, 
destacando fatos históricos de nosso 
município, que possuem  uma bagagem 
imensa de memórias e curiosidades que 
percorrem as diferentes gerações. Esse 
programa serve para desbravar origens e 
assuntos de lugares e pessoas Uruoquenses 
como forma de manter nossa história e 
cultura sempre lembradas por todos.
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OUVIDORIA ITINERANTE

O programa Ouvidoria Itinerante traz à toda 
população, o atendimento e escuta ativa aos 
cidadãos diretamente nos órgãos públicos. Este 
projeto tem como objetivo aproximar cada vez 
mais a população do governo, e a observância no 
que temos que melhorar. 
Além de irmos até aos órgãos públicos, nossa 
Ouvidoria local é atuante, tanto através de nosso 
sistema https://www.uruoca.ce.gov.br/, como pelo 
telefone e principalmente de forma presencial. Esse 
reconhecimento legal fortalece o papel do ouvidor, 
cujo objetivo é garantir e dar voz, tanto interna 
quanto externamente, ao cidadão, ao usuário 
e ao funcionário. Desta forma, nossa ouvidoria 
transforma cada manifestação em importante 
ferramenta de gestão, recurso precioso para 

garantir um serviço ou produto de excelência. 
O ouvidor dimensiona cada demanda de forma 
a garantir o exercício da cidadania e, com isso, 
garantir um estado democrático.
Até ao final de Outubro, neste ano de 2022, tivemos 
246 chamados, 93 destes, foram realizados na 
própria Secretaria de Ouvidoria, Comunicação, 
Transparência e das Relações Institucionais e 153 
via sistema.

CRIAÇÃO DO PODCAST
COMUNICA URUOCA

A nova ferramenta lançada pela Secretaria de 
Comunicação, tem o propósito de transmitir 
conteúdos de teor administrativo da gestão 
pública, bem como também tratar de outros 
assuntos relevantes e de interesse da 
população. De forma oral e com dinamismo, 
o programa vai ao ar quinzenalmente e tem a 
facilidade do interessado reproduzir quando 
quiser, e ainda armazenar tal conteúdo 
fazendo o download do mesmo.

MISS E MISTER URUOCA 2022

Um dos eventos mais esperados entre os 
Uruoquenses é o concurso de caráter cultural 
que elege a Miss e o Mister do município.
Os concorrentes são jovens na faixa etária de 
15 a 28 anos de idade. Visando à promoção da 
beleza, de histórias e de valores, o Miss e Mister 
Uruoca engrandece, mediante a valorização 
de seus filhos, ainda mais a nossa bela cidade. 
Na atual edição, os eleitos reuniram, além 
da beleza física, simpatia e desenvoltura na 
passarela.
Uma noite memorável, digna de admiração, 
reconhecimento e organização desse evento 
marcante no município.

Acesse o site da Ouvidoria 
através do QrCod.

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA • 2022 11





MARCELO FERREIRA GOMES

Secretário da Gestão Pública

PROGRAMA REFIS 2022 AJUDA 
URUOQUENSES A QUITAREM DÍVIDAS 
FISCAIS.

Chegou a hora de ficar em dia!

O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2022 
oferece aos contribuintes de Uruoca a oportunidade 
de quitar dívidas tributárias junto ao município, em 
condições especiais de pagamento. Os carnês foram 
distribuídos em domicílio, na Sede e nos distritos.
O cidadão teve a oportunidade de optar por 
fracionar a dívida até dezembro de 2022, entretanto 
o valor mínimo da parcela não poderia ser inferior 
a R$100,00. O pagamento, por sua vez, deveria ser 
efetuado  em até 90 dias úteis a partir da data de 
assinatura e não poderia exceder a data de 23 de 
dezembro de 2022.

Essa é uma oportunidade imperdível para regularizar 
sua situação e contribuir com o desenvolvimento 
de nosso município. Para efetuar o pagamento, 
o contribuinte deverá ir até o setor da Fazenda 
Pública (Rua Raimundo Antônio, 33, ao lado do 
Fórum), das 7:30 às 12:00 ou das 14h às 17:30, de 
segunda a sexta-feira.

SECRETARIA DE GESTÃO SE REÚNE COM 
ENEL PARA BUSCAR MELHORIAS NO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA E ATENDIMENTO 
EM URUOCA 

O Governo Municipal de Uruoca, por intermédio da Secretaria 
Municipal da Gestão Pública, esteve reunido com o Executivo 
responsável pelo atendimento da Enel ao município de 
Uruoca, o Sr. Adriano dos Santos, para levar as demandas a 
respeito da regularização do fornecimento de energia local, 
tanto para os munícipes quanto para o bom funcionamento 
dos prédios públicos. Na ocasião, também foram sanadas 
diversas dúvidas a respeito de novos procedimentos que têm 
como objetivo a qualidade no atendimento, novos formulários 
e novos processos de ligações que agora são exigidos pela 
empresa. Nesse contexto, reafirmamos a parceria com a 
empresa Enel em prol oferta de um melhor serviço ofertado 
à nossa população.
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É um programa da Secretaria de 
Gestão que foi instituído através 
do DECRETO Nº 027/2018, de 19 de 
outubro de 2018 de Valorização dos 
Servidores Públicos Municipais do 
Governo Municipal de Uruoca, em 
parceria com as demais secretarias 
do município.
Dentro do programa existem várias 
ações voltadas para o bem estar e 
reconhecimento dos servidores, 
como o dia D de Atenção a Saúde 
do servidor, onde aconteceu a 
mobilização simultânea na sede 
e nos distritos com atendimentos 
voltados a saúde dos mesmos.
Dispomos de uma equipe 
Multidisciplinar que tem como 
objetivo promover o bem estar 
mental e físico dos nossos 
colaboradores, temos também 
cotas (fichas) que são distribuídas 
para atendimentos preferênciais 
na área da saúde. Parcerias com 
universidades que oferecem bolsas 
de descontos para a qualificação 
profissional. Temos também o 

cartão “empreendedor amigo do 
servidor”, que é uma ação em 
conjunto com os empreendedores 
locais, que disponibilizam 
descontos em produtos e serviços 
para os servidores, essa é uma das 
ações que estão em andamento no 
momento.
Visando o reconhecimento e 
valorização dos servidores foi 
criado o Prêmio Servidoras Maria do 
Socorro de Vasconcelos e Leidimar 
Carvalho de Sousa, com o intuito 
de incentivar os servidores em 
seu desenvolvimento profissional 
e social, passando por avaliações 
de Desempenho profissionais, 
coletivos e individuais, ao final 
os servidores que melhor forem 
avaliados recebem um incentivo 
financeiro.
No PROVASM também foi 
implantado o Funcionário Destaque 
terceira etapa do prêmio, que é 
uma certificação de honra aos 
servidores, essa etapa é feita 
através de uma votação entre os 
servidores daquele âmbito, após 
a apuração dos votos o chefe 
imediato avalia os servidores e a 
consolidação dos resultados é de 
suma importância para premiação. 
O intuito é incentivar os mesmo 
a se empenhar em  fazerem o 

melhor em suas atribuições e 
se destacarem entre os demais 
servidores, contribuindo sempre 
para realização profissional e o 
reconhecimento por parte da 
organização em que trabalha, 
ampliando a competência 
profissional do servidor público, 
a partir das necessidades do seu 
espaço de atuação, cooperando 
para a harmonização e o bem-estar 
no ambiente de trabalho.
A culminância de todas essas ações 
se dar em outubro, mês alusivo ao 
dia do Servidor Público com uma 
Festa Temática em homenagem 
aos servidores, na oportunidade é 
realizada a solenidade do Prêmio 
Servidoras Maria do Socorro de 
Vasconcelos e Leidimar Carvalho 
de Sousa que contempla com uma 
gratificação pelo desempenho no 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 
aos 21 melhores servidores Públicos 
Municipais classificados por 
agrupamento de função. Na ocasião 
é divulgado também o resultado do 
Programa Funcionário Destaque – 
referente ao ano vigente que visa 
propiciar a valorização do servidor 
público da Administração do nosso 
Município. Durante o evento 
acontece o bingo de uma moto 
e o sorteio de diversos  brindes e 
para garantir o entretenimento da 
noite festiva contamos uma atração 
musical e muita diversão. 

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – PROVASM
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JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REALIZA EMISSÃO DE 
DOCUMENTOS À DOMICÍLIO EM URUOCA.

A Secretaria da Gestão Pública, por 
meio do Serviço da Junta Militar, 
realiza visitas domiciliares semanais 
para emissão de documentos 
de idosos e pessoas que estão 
acamadas, impossibilitadas de se 
locomover ao local de prestação 
do serviço. 
Nesse contexto, a Junta de Serviço 
Militar conta com o projeto Junta 
de Serviço Militar Itinerante, 
o que conta com agendas de 
atendimentos mensais nas diversas 
localidades do município, tornando 
cada vez mais acessível o serviço. 

Essas conquistas se devem também 
ao aumento considerável do 
número de vagas ampliadas pela 
Coordenadoria de Identificação 
Humana e Perícias Biométricas  
para emissões de documentos 
ofertadas ao Município, as quais 
passaram de 120 para 200 mensais.
A Junta de Serviços Militar de 
Uruoca trabalha para levar 
ao cidadão Uruoquense um 
atendimento de excelência, 
objetivando a conformidade com 
as normas exigidas pela PEFOCE – 
Perícia Forense do Estado do Ceará. 

Mediante tamanho esforço, Uruoca 
vem tornando-se referência junto 
aos municípios da região norte, os 
quais, por sua vez, procuram nosso 
município para conhecer melhor o 
funcionamento do setor.

PAGAMENTO DE IPTU É RETORNO 
GARANTIDO A POPULAÇÃO.

O Governo Municipal, mediante a Secretaria 
da Gestão Pública, lançou a campanha para o 
pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano 
(IPTU) 2022: “O CIDADÃO CONTRIBUI, URUOCA 
EVOLUI”. A campanha tem como objetivo ampliar o 
conceito de cidadania e conscientizar a população 
para a importância do pagamento. A cada ano, 
a campanha se torna mais popular. Em 2022, 
contou com prêmios significativos a partir do qual 
o contribuinte teve a oportunidade de concorrer 
a diversos prêmios, como uma Moto Honda Pop, 
uma geladeira, uma Smart TV, um Microondas 
e uma Air Fryer! Para participar da campanha, o 
imposto deveria ser quitado até o dia 19 de agosto 
de 2022. Essa ação tem como finalidades garantir a 

legalidade da política de ocupação urbana e ajudar 
a construir um futuro ainda melhor para Uruoca. É 
isso mesmo! Com o IPTU premiado, você, cidadão 
Uruoquense, ajuda a melhorar a nossa cidade e 
ainda concorre a grandes prêmios. 

AÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL, 
AJUDA CIDADÃOS A REGULARIZAREM 
DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN - CE

O Governo Municipal de Uruoca, por meio da 
Secretaria da Gestão Pública, disponibilizou  suporte 
aos cidadãos que desejaram regulamentar sua 
situação através da Fazenda Pública Municipal. Para 
tanto, os cidadãos  solicitantes compareceram ao 
setor munidos dos documentos necessários para 
realização da emissão do boleto de pagamento 
do IPVA direto do site da Secretaria da Fazenda do 
Ceará (Sefaz-CE) e do site do Detran-CE.
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GOVERNO DE URUOCA CRIA
NOVOS BAIRROS E ALTERA
LIMITES JÁ EXISTENTES. 

Por meio da Lei 373/2022, de 24 de outubro 
de 2022, o Governo de Uruoca modificou 
a configuração geográfica dos bairros, 
anteriormente definida pela lei nº 355/2006, 
ficando assim criados no perímetro 
Urbano da Cidade de Uruoca os seguintes 
bairros: Centro, Alecrim, Brasília, Roberto 
Dourado, Nossa Senhora do Livramento, 
26 de Março, Vila Nova e Simbaíba.  
Confira o mapa e veja o resultado da nova 
configuração:
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MAIS  INFRAESTRUTURA E 
CONFORTO PARA USUÁRIOS E 
TRABALHADORES DO SISTEMA 
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - SUAS

O município de Uruoca está caminhando, com 
afinco, para a garantia do atendimento ao público 
com excelência. Além das equipes formadas por 
técnicos com expertise na área social, o Governo 
de Uruoca tem feito investimentos na construção, 
ampliação e requalificação de prédios públicos de 
diversos setores.
A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, 
Empreendedorismo e Renda – SEDEST - está inclusa 
na lista de prioridades da atual gestão. Isso se 
deve ao diálogo aberto entre o gestor da pasta, 
Laércio Albuquerque, e o prefeito, Kennedy Aquino. 
Segundo palavras do secretário, desde que assumiu 
o compromisso de liderar a equipe, aceitou também 

o desafio de qualificar a oferta do serviço para o 
cidadão, as condições de trabalho para a equipe 
e a estruturação física da rede socioassistencial.
Em breve, três obras estarão prontas para usufruto 
dos Uruoquenses: a requalificação da sede da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, 
Empreendedorismo e Renda – SEDEST; a construção 
total do Centro de Referência da Assistência Social 
– CRAS Eguimar Conrado em Campanário, fruto da 
parceria com o Governo do Estado do Ceará, e a 
requalificação do CRAS Ana Garcez Rocha, na sede 
de Uruoca, este, cabe destacar, ainda contempla 
a construção de uma brinquedocreche. Das três 
obras citadas, a primeira e a última são realizadas 
integralmente com recursos do tesouro municipal.
Além da estrutura moderna e de qualidade, 
ressaltamos o valor social que essas obras trazem 
ao município, visto sua usabilidade acessível, 
os serviços relevantes que serão prestados e a 
qualidade no atendimento social.

ACESSO A DIREITOS

Em todo canto,
para toda a gente.

LAÉRCIO GOMES DE ALBUQUERQUE
Secretario de Desenvolvimento 
Social, Trabalho, Empreendedorismo 
e Renda
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ESTAÇÃO CADÚNICO OFERTA 
ATENDIMENTO ÁGIL À POPULAÇÃO

É uma estratégia de ampliação de acesso ao 
Cadastro Único para programas do Governo 
Federal. A partir dela, são ofertados os serviços 
de inclusão e atualização cadastral mais próximos 
da comunidade em todo o território de Uruoca de 
maneira descentralizada. O Cadastro Único é a 
principal porta de acesso a inúmeros programas, 
benefícios e políticas públicas para famílias de baixa 
renda no Brasil. A nível local, também consegue criar 
retratos sociais importantes para o planejamento de 
ações mais efetivas. O secretário da pasta, Laércio 
Albuquerque, enfatiza que: “embora já tenhamos 
descentralizado o atendimento do CADÚNICO 
fixo em Campanário e Paracuá, é sempre possível 
fazer mais e melhor, esse é nosso desafio diário. 
Nesse sentido, a Estação CadÚnico surge para 
manter o cidadão de Uruoca no circuito dos direitos 

sociais que lhe cabem. Aproveitamos para ouvir as 
necessidades locais, receber elogios, críticas, trocar 
muitas histórias e levar um pouco de diversão 
para as crianças que acompanham os adultos. 
Já percorremos alguns bairros de Uruoca, mas 
o nosso foco são as áreas mais distantes, como 
Sununga, Bom Sucesso, Baliza, Campanário. Em 
curto prazo, a expectativa é contemplar 100% do 
município. Portanto, é preciso chegar mais perto 
de quem está mais distante, isso é equidade no 
acesso a direitos, destaca o gestor.

ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 
GARANTE CIDADANIA À POPULAÇÃO 
URUOQUENSE

TODOS TEMOS DIREITO A TER DIREITOS!
Essa condição se expressa pelo acesso à 
documentação básica, como Certidão de 
Nascimento, Registro Geral – RG, Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) e tantos outros instrumentos legais de 
identificação e reconhecimento de cidadania. Por 
essa premissa, a SEDEST empenha-se para que 
todo Uruoquense tenha documentação básica. São 

realizadas mobilizações durante os atendimentos 
coletivos para enfatizar a importância do registro 
civil logo após o nascimento e no máximo até 15 
dias de vida da criança. Outra ação é a parceria 
firmada junto à Secretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos 
– SPS - para vinda do Caminhão do Cidadão. O 
equipamento já esteve no município por duas vezes 
em 2022, em março e em julho, respectivamente, e 
o volume de atendimentos realizados se aproximou 
de 400.
Ademais, outra preocupação da SEDEST diz 
respeito às pessoas que, no seu percurso de vida, 
se percebem discrepantes daquilo declarado na 
documentação pessoal e, por isso, necessitam 
da retificação do registro de nascimento para 
exercerem em plenitude a cidadania. A diversidade e 
pluralidade estão nas pautas atendidas e defendidas 
por nós.
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SEMANA SOCIOEDUCATIVA

Acontece sempre no mês de julho, durante as férias escolares. 
Neste ano, além da programação recheada de diversão, a 
SEDEST promoveu experiências e sensações por meio da 
sétima arte, o cinema.
Além do atendimento assistencial às famílias, temos o 
desejo de, junto a elas, construir novas possibilidades de 
vida e organização social. Usar a cultura como linguagem 
e ferramenta para transformação social foi a perspectiva 
adotada. Ao todo, levamos 85 pessoas, dentre crianças e 
adolescentes, para uma sala de cinema na cidade de Sobral, 
experiência inédita para parte considerável do grupo.

AÇÕES DA SEDEST  

III FESTIVAL DA CRIANÇA

O Governo Municipal de Uruoca, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, 
Empreendedorismo e Renda (SEDEST), realizou, 
durante os dias 11, 13 e 16 de outubro de 2022, 
o III Festival da Criança. Com tema circense, um 
espetáculo de diversão e alegria irradiou toda 
a cidade e tornou o evento memorável. Com a 
participação de diversas Secretarias ofertando seus 
serviços, a criançada vivenciou desde a confecção 
de cupcakes até iniciativas relativas à educação 
ambiental, além do espaço kids com brinquedos 
infláveis, pula- pula, carrossel e piscina de bolinhas.
Para o secretário da pasta, Laércio Albuquerque, 
“A realização do III Festival da Criança reúne 
um compromisso coletivo em tornar as crianças 
Uruoquenses atores principais na execução das políticas 
públicas, pois são elas o futuro. Dessa forma, somente 
cuidando da primeira infância, teremos adultos 
responsáveis e mais humanos”.
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EDITAL SNDCA Nº 02/2021

Sendo o único município da região Litoral Norte na 
classificação nacional, Uruoca conquista aprovação pelo 
Edital SNDCA nº 02/2021 e é contemplada com kit de 
equipagem para o Conselho Tutelar. O kit contém cinco 
computadores, cinco celulares, uma impressora, um 
bebedouro, uma smart tv, um ar condicionado e um 
refrigerador.
“Mais uma ação que visa a proteger e a garantir direitos para 
as crianças Uruoquenses, assim como a qualificar o trabalho 
desse importante órgão de proteção”, destaca o secretário 
da pasta, Laércio Albuquerque”.

CONQUISTAS

URUOCA É OURO!

O Governo Municipal de Uruoca conquista a categoria 
Ouro no reconhecimento por parte do Estado do Ceará 
aos municípios que possuem, na Agenda das Políticas 
Públicas, ações voltadas à Primeira Infância por meio 
da elaboração e aprovação em lei do Plano Municipal 
Intersetorial da Primeira Infância - PMIPI.
Com esse título, Uruoca se destaca no Litoral Norte como 
município atuante nas ações da Primeira Infância.

URUOCA ELABORA E APROVA 
PLANO MUNICIPAL INTERSETORIAL
DA PRIMEIRA INFÂNCIA

A SEDEST EM AÇÃO

Após meses tenebrosos vividos em decorrência da Pandemia da 
COVID-19, o ano de 2022 fica marcado como o ano do recomeço, 
das retomadas, em amplos setores, de serviços públicos de 
atendimento coletivo. Assumimos o compromisso de voltar a 
realizar todas as ações e serviços tipificados e nos desafiamos a 
dinamizar nosso trabalho. Para isso, planejamos as campanhas 
que são usualmente realizadas pela assistência social, a exemplo 
da Campanha de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes (maio); Campanha de Enfrentamento 
ao Trabalho Infantil (junho); Campanha de Enfrentamento à 
Violência contra a Pessoa Idosa (junho); Campanha contra a 
Violência à Mulher (agosto); Semana de Promoção das Políticas 
de Atendimento ao Idoso (outubro); dentre outras que são 
trabalhadas de forma transversal e intersetorial junto aos serviços 
e programas socioassistenciais.
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URUOCA CONSEGUIU ELEVAR A 
TAXA DE MATRÍCULA EM 52,9% COM 
SEMINÁRIO PARA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS
 
Baseado nos dados estatísticos e com o desafio de 
elevar o nível de escolaridade da população Uruo-
quense, o Governo de Uruoca através da Secretaria 
Municipal da Educação, realizou no período de 29 de 
março a 1º de abril de 2022, o I Seminário  NOVOS 
RUMOS : NOVAS TRAJETÓRIAS com foco na Busca 
Ativa dos alunos evadidos dos anos anteriores, in-
frequência escolar e ampliação da oferta de vagas 
na modalidade da Educação de Jovens e Adultos.
Com a visão de diminuir a taxa de analfabetismo 
e a melhoria na qualidade do ensino tais como: 
acompanhamento às práticas pedagógicas, redução 
na jornada de trabalho ao servidor matriculado, 
fardamento escolar, garantia e qualidade na oferta 
da merenda escolar, aula dinamizadas, material 

SEDUC LEVA ALUNOS AO CINEMA E 
AOS MUSEUS DO ECLIPSE E DA CIÊNCIA 
EM SOBRAL
 
Os alunos finalistas do projeto Sabadão do Conheci-
mento receberam a premiação no dia 08 de Outubro 
de 2022 com uma divertida experiência educativa 
realizada em Sobral, que contou com a visita ao 
Museu do Eclipse e da Ciência, com o objetivo de 
oferecer uma nova experiência na rotina dos alunos. 
A atividade estimulou ainda mais a aprendizagem 
e curiosidade dos estudantes. Os discentes viven-
ciaram a magia do cinema no Multicine Shopping 
Sobral, e foram premiados com medalhas Squeeze 
personalizadas acompanhadas por um certificado 
de desempenho.

estruturado, sorteio de brindes, dentre outras, 
foram estratégias e propostas apresentadas no 
seminário, primando pela conquista de novos alu-
nos , a garantia da permanência e aprendizagem da 
população de Jovens e Adultos da Rede Municipal.
Ao final do semestre, após obter 100% de frequên-
cia, o aluno poderia concorrer ao sorteio de uma 
bicicleta.
Ao todo mais de 300 jovens e adultos entre 15 a 29 
anos, matriculados e não matriculados, participaram 
do seminário. Entre sede, localidades e distritos, 
tivemos uma ótima participação e conseguimos 
elevar a taxa de matricula em 52,9%.

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA
Secretaria da Educação
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O MAIOR INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO DA 
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DE URUOCA

EXPANSÃO DA OFERTA DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

Consolidando o compromisso e 
a responsabilidade da Gestão Muni-
cipal com a educação Uruoquense, 
o Governo Municipal de Uruoca, 
através da Secretaria Municipal da 
Educação – SEDUC, criou o Progra-
ma Educar +, com o objetivo de 
potencializar o desenvolvimento 
dos educandos e a valorização dos 
professores, com foco na melhoria 

do ensino e da aprendizagem.
O programa engloba um pacote 

de ações e investimentos distribuí-
dos em quatro pilares: Valorização 
do Professor, Expansão da Oferta 
de Escolas em Tempo Integral, 
Investimentos em Infraestrutu-
ra, Investimentos em Materiais 
e Equipamentos.

Temos a missão de oportuni-

zar aos educandos, educadores e 
demais profissionais as melhores 
condições para o desenvolvimen-
to da aprendizagem através de 
investimentos em equipamentos 
e melhorias na infraestrutura da 
rede escolar. Fortalecer o ensino e 
a aprendizagem é a meta primordial 
do Programa Educar +. 

Um dos grandes destaques do 
programa é a expansão da oferta de 
escolas em tempo integral na rede 
municipal de ensino. O Governo 
Municipal através do Programa Edu-
car + dobrou o número de escolas 
em tempo integral no ano de 2022, 
saindo de três escolas para seis, 
sendo uma delas um Centro de 
Educação Infantil, conforme mostra 
o gráfico ao lado:

A rede municipal de ensino pos-
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AÇÕES REALIZADAS NOS ANOS DE 2021 E 2022

- Pagamento do 21º salário de Abono Salarial;

- Contratação de Cuidadores para alunos porta-

dores de necessidades educacionais especiais.

- Aquisição de Notebooks para Professores Efeti-

vos em exercício da sala de aula;

- Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais do 

Magistério;

- Garantia de 1/3 da Carga Horária para Estudo 

para todos os Professores da Rede Municipal de 

Ensino;

- Contratação de Monitores através do Programa 

Pacto pela Aprendizagem para dar suporte ped-

agógico aos alunos;

- Contratação da Equipe Multidisciplinar em Ed-

ucação com Psicólogos e Assistentes Sociais;

- Aumento da Gratificação dos Diretores e Coor-

denadores Pedagógicos.

- Reforma do CEI Antônia Almeida Batista;

- Reforma e Construção de Quadra Poliesportiva da Escola 

Professor Francisco Henrique Ciriaco Duarte;

- Construção de Banheiros no Ginásio Bringelzão; 

- Pintura do Ginásio Bringelzão;

- Reforma da Escola Raimundo Fernandes Moreira Chaves.

- Reforma do Anexo de Bom Sucesso;

- Reforma e Ampliação do CEI D. Clarice;

- Reforma da Quadra do CEI D. Clarice;

- Reforma dos conjuntos escolares da Escola Né Conrado;

- Reparos e Pintura da Escola Né Conrado.

- Aquisição de itens para almoço na Merenda Es-

colar.

- Aquisição de Materiais e jogos para a Recreação;

- Aquisição de Livros para Oficinas;

- Aquisição de Instrumentos Musicais para a Sala 

de Música;

- Aquisição de Material de Higiene;

- Aulas de Música;

- Aulas de dança e ballet;

- Oficinas de Formação Humana;

- Oficinas de Promoção da Saúde;

- Oficinas de Artesanato;

- Oficinas de Educação Ambiental;

- Recreação durante o horário do almoço;

- Adequação de itens de merenda escolar para 

alunos que apresentam restrição alimentar. 
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sui 16 escolas, sendo 10 em regime 
parcial e 06 em regime integral, 
perfazendo a cobertura de 37,5% 
de escolas com jornada ampliada. 
A matrícula dos alunos em tempo 
integral corresponde a 40% da rede 
municipal, onde os discentes do 
nosso município estudam de 8 (oito) 
a 9 (nove) horas diárias.

O planejamento do Programa 
Educar + para os anos de 2023 e 
2024 visa em 2023 integralizar o 
CEI Maria do Socorro Chaves que 
atende crianças de 06 (seis) meses 
a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses 
no distrito de Paracuá e ano de 2024 
integralizar o CEI Vânia Rocha na 
sede do município, passando para 
08 unidades escolares integraliza-
das e atingindo 50% de cobertura 

de matrículas em jornada integral 
na rede municipal.

As ações de integralização 
de rede visam não apenas atingir 
números, metas e percentuais de 
cobertura, elas objetivam garan-
tir o desenvolvimento dos alunos 
intelectualmente, fisicamente, 
emocionalmente, socialmente e 

culturalmente, através do acesso 
à educação pública de qualidade, 
acesso à segurança alimentar, aces-
so à inclusão digital, além do acesso 
a um currículo mais completo e 
que entenda o aluno como sujeito 
porque acreditamos, acima de tudo, 
que somente a educação transfor-
ma a vida das pessoas.
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- Aquisição de Livros Didáticos para a Educação Infantil 

e Ensino Fundamental;

- Aquisição de Livros e Jogos para a Educação Inclusiva 

e Ensino Fundamental;

- Aquisição de Dicionários e Gramáticas para as biblio-

tecas escolares;

- Aquisição de Fardamento Escolar para Educação In-

fantil (02 conjuntos por aluno), Ensino Fundamental (02 

camisas e calça) e EJA (02 camisas);

- Aquisição de Cestas Básicas para sorteio destinada 

aos alunos da EJA;

- Aquisição de Tablets, Computadores e Impressoras 

através do Pacto pela Aprendizagem destinados às es-

colas municipais;

- Abertura de Salas de Leitura;

- Aquisição de bicicletas para sorteio destinado aos 

alunos frequentes da EJA;

- Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo;

- Aquisição de Mobiliário de Aço;

- Aquisição de Mobiliário em Madeira;

- Aquisição de Mobília para Sala de Aula;

- Aquisição de Equipamentos Industriais;

- Aquisição de Eletrodomésticos;

- Aquisição de Equipamentos de Climatização;

- Aquisição de Equipamentos de Informática;

- Aquisição de Utensílios de Cozinha.

- Reformulação do 

Plano de Cargos, 

Carreira e Salários;

- Criação da Gratifi-

cação por exercício 

de sala de aula;

- Aquisição de Kit 

Escolar (mochila, 

agenda e caderno) 

para todos os pro-

fessores da Rede 

Municipal de Ensi-

no.

- Aquisição de Kit 

Escolar (mochila, 

agenda e cader-

no) para todos os 

alunos da Rede Mu-

nicipal de Ensino.

- Expansão de inter-

net nas escolas das 

localidades;

- Contratação de 

um técnico em in-

formática.

- Integralizar o CEI 

Maria Alves Pereira;

- Integralizar o CEI 

Vânia Rocha;

- Aquisição de In-

strumentos Mus-

icais para a Sala de 

Música;

- Implantação de 

Laboratórios de 

Ciências, Informáti-

ca e Robótica.

- Reforma e Adequação do CEI Vânia Ro-

cha para o Ensino Integral;

- Reforma e Ampliação da Escola Naíza 

Lira Rocha;

- Reforma da Escola Né Conrado;

- Reforma e Adequação da Escola Valde-

mar Rocha para o Ensino Integral;

- Readequação do CEI Dr. Cardozo;

- Reforma do CEI Maria do Socorro 

Chaves;

- Reforma e ampliação da Escola Murilo 

Aguiar;

- Construção de vestiários adequados 

para o banho em todas as escolas de 

tempo integral.
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AÇÕES A SEREM REALIZADAS NOS ANOS DE 2023 E 2024
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IMPACTOS DO
PROGRAMA EDUCAR +

INVESTIMENTOS DO PROGRAMA

Foi investido nas ações do 
Programa Educar + mais de 
R$15.000.000,00 (quinze milhões 
de reais) em ações voltadas para 
a educação com recursos oriun-
dos do Tesouro Municipal, FUN-
DEB e do Governo do Estado. 

Desse valor, 60% foi investido 
na valorização do professor, 20% 
na infraestrutura das escolas e 
20% em materiais e equipamen-
tos e em expansão da ofertada 
em tempo integral. Destacamos 
em especial a aquisição do farda-
mento escolar (conjunto infantil, 
camisa e calça) para educação 

infantil, ensino fundamental e 
EJA, onde foram distribuídos dois 
fardamentos para cada aluno; 
Projeto EJA: “Novos Rumos, Novas 
Trajetórias”, onde conseguimos 
dobrar a matrícula e, principal-
mente, incentivar a frequência 
dos alunos; aquisição de tablets, 
computadores e impressoras 
para as escolas municipais; in-
vestimento em mais itens da 
merenda escolar para garantir 
lanches e almoço de qualidade; 
investimentos em materiais para 
oficinas e outros.

Todas as ações do Programa Educar + irão im-
pactar diretamente na valorização dos 350 docentes 
da rede e na aprendizagem de nossos 2.745 alunos, 
por propor uma jornada ampliada, por oferecer 
ambientes adequados à aprendizagem, por ofertar 
materiais e equipamentos de apoio pedagógico e, 
principalmente, por manter os nossos professores 
valorizados para que eles possam fazer o que eles 
sabem de melhor: ENSINAR NOSSOS ALUNOS. 
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URUOCA É REFERÊNCIA NACIONAL
EM EDUCAÇÃO 

Os resultados do IDEB foram divulgados em se-
tembro de 2022, e mostrou que URUOCA possui 02 
escolas entre as 50 melhores do país. 
Viva a educação de URUOCA!  De acordo com o Ín-
dice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 
divulgado pelo MEC estamos entre as melhores es-
colas do Brasil. Temos a consciência de que houve 
um decréscimo em todo o País, porque a necessária 
suspensão das aulas presenciais afetou fortemente 
as escolas. Em Uruoca, não tão diferente do Ceará, 
seguimos comprometidos com o foco na recompo-
sição das aprendizagens. 
O município de URUOCA encontra-se no topo a 
Nível Nacional ocupando o 15º LUGAR no resultado 
de desempenho dos alunos do fundamental anos 
iniciais e  3º LUGAR no resultado de desempenho 
dos alunos nos anos finais do ensino fundamental .
Os resultados do IDEB mostraram, ainda, que so-

ESCOLA MUNICIPAL TEM PROJETO 
APROVADO NO PROGRAMA BRASIL NA 
ESCOLA

O Programa Brasil na Escola tem como objetivo 
induzir e fomentar estratégias e inovações para 
assegurar a permanência, a aprendizagem e a 
progressão escolar na idade adequada dos es-
tudantes matriculados nos anos finais do Ensino 
Fundamental.
A ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO HENRIQUE ven-
ceu com o projeto “Metamorfose Henriquiana: mais 
protagonismo e inovação para uma aprendizagem 

inolvidável”. Nesta fase houve a seleção de diversos 
projetos inovadores de proporção pedagógica, que 
proporciona o aprimoramento das estratégias de 
ensino, bem como de liderança e gestão que elevem 
a aprendizagem do alunos. Sendo assim, o projeto 
da escola atendeu aos critérios estabelecidos pelo 
Programa e 
foi selecio-
nado e con-
templado 
com apoio 
financeiro.

mos referência em educação na Regional Crede 04, 
ocupando o 1º lugar nos anos iniciais e finais. Esta-
mos acima da meta projetada, abrangendo as duas 
categorias da avaliação. “A educação Uruoquense 
será sempre nossa prioridade. Nossa Educação só 
cresce!! Parabéns a todo o time da SEDUC, profes-
sores, estudantes, familiares e comunidade escolar! 
”, diz o gestor Municipal Prefeito Kennedy Aquino. 
Participamos ainda no mês de setembro do Seminá-
rio de Apropriação dos resultados do SAEB e IDEB 
2021, onde fomos certificados pela nossa participa-
ção e boa colocação nos índices.

MAIS DE 2.700 ALUNOS SÃO BENEFICIADOS 
COM NOVO FARDAMENTO ESCOLAR 2022
 
O Governo de Uruoca, através da Secretaria da Educação, 
garantiu novo fardamento escolar a todos os 2.745 alunos 
da Rede Municipal de Ensino. Na Educação Infantil cada 
criança recebeu (02) dois fardamentos personalizados. 
No Ensino fundamental - Anos iniciais e finais, os alunos 
receberam (02) duas blusas e (01) calça em tactel, já na 
modalidade da Educação de Jovens e Adultos os alunos 
receberam (02) blusas. 
Tudo foi escolhido com muito carinho, mostrando o com-
promisso da gestão com o futuro das crianças, jovens e 
adultos de nosso município. 
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DESFILE CÍVICO EM HONRA 
AO BICENTENÁRIO DA 
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

Em comemoração ao Bicentenário da Indepen-
dência do Brasil, famílias inteiras acompanharam 
o tradicional Desfile Cívico de 7 de setembro pelas 
principais ruas e avenidas de Uruoca, realizado pelo 
Governo Municipal em parceria com a Secretaria 
da Educação.
O início da solenidade cívica aconteceu com o 
hasteamento das bandeiras Nacional, Estadual e 
Municipal diante do Paço Municipal, abordando o 
tema “Uruoca, filha tua não foge à luta”.
Enquanto a multidão assistia aos pelotões compos-
tos pelos três poderes, escolas, fanfarras, projetos 
desenvolvidos por instituições, órgãos municipais e 
grupos da comunidade desfilavam. A marcha con-
tou com uma brilhante apresentação do Clube dos 
Desbravadores Éden, além da presença do pelotão 

dos estudantes do Colégio Militar Jarbas Passarinho 
de Sobral, com uma belíssima demonstração de 
civismo e patriotismo.
O desfile emocionou o público da Sede e dos 
distritos de Campanário e Paracuá. Os alunos das 
escolas de cada distrito apresentaram, em seus 
pelotões, música, poesia, cordel, coreografias e 
alegorias que foram produzidas pela comunidade 
escolar de cada local.
Em Campanário, 750 pessoas participaram  do 
ato cívico; em Paracuá, 300 pessoas estiveram 
presentes, desfilando.
Com mais de 1.500 desfilantes, o tradicional even-
to da Sede do município foi galardoado com a 
presença de uma multid ão que culminou nessa 
extraordinária festa de patriotismo.
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Inauguração do Centro de 
Educação Infantil em Uruoca 

Dia 10 de junho foi inaugurado o Centro de 
Educação Infantil (CEI) Manoel Cardozo dos San-
tos, na sede do município. Um novo espaço com 
atividades de aprendizagem e desenvolvimento, 
disponível para crianças de 0 a 5 anos.

Com investimentos superiores a R$1 milhão, e 
recursos oriundos do Tesouro Estadual e de con-
trapartida municipal, o novo espaço tem quatro 
salas de aula, laboratório de informática, refeitó-
rio, cozinha, berçário, fraldário, dormitório, copa, 
recepção e playground.

Estiveram presentes na entrega do equipamen-
to a Governadora do Ceará, Izolda Cela, o Prefeito 
Municipal, Kennedy Aquino e demais autoridades.

O Governo de Uruoca, através 
da Secretaria da Educação, promo-
veu um passeio cultural inesquecí-
vel e cheio de histórias, dia 12 de 
novembro, para os professores da 
Rede Pública Municipal de Ensino 
de Uruoca.

Realizada no Centro de Even-
tos do Ceará, em Fortaleza, a XIV 
Bienal Internacional do Livro do 
Ceará teve uma programação di-
versa e os docentes puderam par-
ticipar de lançamentos literários, 
bate-papos, oficinas, dinâmicas 
com brindes e outras atividades.

PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE URUOCA 
MOVIMENTARAM A XIV BIENAL INTERNACIONAL 
DO LIVRO DO CEARÁ 
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GOVERNO DE URUOCA INAUGURA 
UBS ARAGÃO XIMENES EM 
CAMPANÁRIO

Em todos os setores da administração pública, 
garantir serviços de qualidade para a nossa gente 
é uma prioridade para o Governo de Uruoca, o que 
não se difere quando o assunto é a saúde. Nessa 
perspectiva, houve a inauguração de mais uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) em nosso município, 
agora no distrito de Campanário, que possuía 
apenas uma unidade de saúde para duas equipes 
da Estratégia Saúde da Família (PSF) existentes. 
O novo prédio conta com uma estrutura ampla, 
moderna e é totalmente equipado.
Agora, a comunidade terá um atendimento mais 
eficiente e ágil, garantindo resultados ainda 
melhores na prestação de um serviço público que 
faça cumprir o direito da nossa gente.

URUOCA TEM ATENDIMENTO
COM MÉDICOS ESPECIALISTAS

Diante das deficiências do Consórcio Público de 
Saúde em ofertar exames e consultas especializadas 
e no intuito de melhorar a saúde dos moradores de 
todo o município de Uruoca, o Governo Municipal, 
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou 
a contratação de especialistas para atender à 
comunidade. 

ESPECIALIDADES CONTRATADAS:
Cirurgião Geral, Neuropediatra/Psiquiatra Infantil. 
Além das novas contratações, o município 
manteve as seguintes especialidades: Pediatria, 
Ortopedia, Psiquiatria Adulta, Ginecologia e 
Radiologia. 

O governo de Uruoca  ampliou ainda o serviço 
de Fisioterapia, mediante a contratação de três 
novos profissionais (totalizando sete), enquanto 
já articula a contratação de novos especialistas 
para 2023. O governo de Uruoca  ampliou ainda o 
serviço de fisioterapia com a contratação de três 
novos profissionais (totalizando sete) e já articula 
a contratação de novos especialistas para 2023.

Trabalhar com a saúde é a arte 
de cuidar e compartilhar vida!

SAMUEL MOREIRA MACEDO
Secretário da Saúde
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NOVA CASA DE APOIO EM 
FORTALEZA, FORTALECE 
ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO

O Governo de Uruoca, por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, implantou em Fortaleza a Casa 
de Apoio ao Cidadão para receber os Uruoquen-
ses que se dirigirem a Fortaleza em busca de aten-
dimento de saúde especializado. Além da hospe-
dagem, a casa de acolhimento também oferece 
alimentação de forma gratuita. 
Como parte intrínseca dessa ação, a gestão mu-
nicipal disponibiliza transporte diariamente para 
pacientes do município que fazem consultas es-
pecíficas ou algum tipo de tratamento prolonga-
do em Fortaleza. A ideia de abrir a casa de apoio, 
cabe o destaque, é acomodar essas pessoas em 
um local adequado, totalmente equipado, com 
toda assistência necessária, evitando, em muitos 
casos, o cansativo retorno desses pacientes no dia 
seguinte à capital potiguar.

ENTREGA DE MAIS 02 CARROS 0KM

A Secretaria da Saúde fez aquisição de dois carros 
0km: um carro tipo passeio e uma van com capa-
cidade para 21 pessoas. Por meio do segundo veí-
culo, utilizado para viagens de pacientes à capital, 
propicia-se um maior conforto aos que fazem tra-
tamento de saúde em Fortaleza.

COM PROJETO VISÃO TOTAL, 
GOVERNO MUNICIPAL GARANTE 
EXAMES OFTALMOLÓGICOS 
GRATUITOS

A Secretaria da Saúde, em parceria com o Proje-
to Visão Total, realizou mutirões de exames oftal-
mológicos na Sede e nos distritos de Campaná-
rio e Paracuá. Além de todas as referências para 
consultas e exames oftalmológicos que estavam 
na fila de espera da Secretaria, foi aberto o agen-
damento livre à população de todo o município. 
Após a fase de agendamentos, foram realizadas 
consultas para 1.502 pessoas, com a oferta de 
nove tipos de exames. 
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PROGRAMA DE DIAGNÓSTICOS 

POR IMAGEM GARANTE ACESSO 

GRATUITO A EXAMES DE RAIO X

Objetivando dar mais celeridade às reali-
zações de exames para diagnósticos por 
imagem, a SEMSA contratou o Caminhão 
de Raio X, mantendo a realização men-
sal de exames na Sede e trimestralmen-
te no distrito de Campanário, visto que, 
após a contratação do médico ortope-
dista, a solicitação de exames de Raio X 
aumentou consideravelmente. De outra 
parte, a fim de esgotar novamente a fila 
de espera para a realização de mamo-
grafias, com captação extra de mulheres 
maiores de 40 anos, o caminhão Amigo 
do Peito foi contratado para realizar 240 
exames, contribuindo para a investiga-
ção e para o diagnóstico precoce do cân-
cer de mama.

MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO
DE FELINOS

Buscando contribuir para o controle de natalidade 
de felinos em nosso município, de maneira a evi-
tar futuros abandonos e a propagação de doenças 
nos animais indefesos, a SEMSA realizou um muti-
rão para a castração de gatos(as), tendo em vista 
que grande parte da população é de baixa renda 
e não tem condições de realizar o procedimento 
cirúrgico em seus animais. Após ampla divulga-
ção, fase de inscrições, triagem e coleta de sangue 
para exames laboratoriais, 52 felinos foram cas-
trados e medicados.
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ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES 

PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE

No intuito de melhorar as condições de trabalho 
de seus profissionais, a Secretaria da Saúde reali-
zou aquisições de materiais permanentes, através 
de processo licitatório. Todas as Unidades de Saú-
de foram contempladas com móveis e eletros, in-
clusive computadores e impressoras para as salas 
de vacinas, bem como com notebook para seus 
diretores.

Intensificando a prevenção 
de doenças imunoprevení-
veis, as equipes da Atenção 
Primária à Saúde realizaram, 
durante o ano de 2022, as 
campanhas de vacinação 
específicas contra: Influen-
za, Meningite, Varicela, Po-
liomielite, Raiva Animal e 
COVID-19. Contra a última, 
intensificamos as vacinações 
em idosos, adultos e adoles-
centes e iniciamos a vacina-
ção das crianças, ação que 

levou Uruoca a ocupar a 12ª 
colocação no estado entre 
os municípios com maior 
cobertura vacinal. Outra im-
portantíssima campanha foi 
a de Multivacinação, quando 
todas as equipes realizaram 
busca ativa nas unidades 
básicas de saúde, creches e 
escolas para avaliação das 
cadernetas vacinais e para 
a aplicação das vacinas em 
atraso nas crianças e adoles-
centes menores de 15 anos.

Para ampliar o atendimento 
de saúde no município, men-
salmente, a Secretaria Munici-
pal de Saúde realiza diversas 
ações preventivas, diagnós-
ticas e de controle nas Uni-
dades de Saúde e em vários 
outros setores públicos. As 
principais campanhas temáti-
cas são relacionadas ao Janei-
ro Branco e Roxo, Fevereiro 
Laranja, Abril Azul e Verde, 
Maio Laranja, Junho Verme-
lho, Julho Amarelo, Agosto 
Dourado, Setembro Amare-
lo, Outubro Rosa, Novembro 

Azul e Dezembro Vermelho e 
Laranja.
 Realizamos quatro Campa-
nhas de doação de sangue, 
totalizando uma média de 240 
doações de bolsas, o que fez 
com que Uruoca tivesse ava-
liação positiva junto ao  HEMO-
CE, como município parceiro. 
A SEMSA contribui, também, 
de maneira eficaz, para even-
tos intersetoriais, como para 
a Semana do Bebê, Programa 
de Valorização do Servidor Pú-
blico, Semana do Autismo e 
Movimento Cidadão.

GOVERNO DE URUOCA INTENSIFICA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS TEMÁTICAS E EVENTOS AMPLIA 

ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. 
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REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA

DA SAÚDE MENTAL

A SEMSA realiza a 1ª Conferência de Saúde Mental 
com o tema: A Política de Saúde Mental como Di-
reito: Pela defesa do cuidado em liberdade rumo a 
avanços e garantia dos serviços da atenção psicos-
social no SUS. O evento foi prestigiado pela par-
ticipação de profissionais de diversas secretarias, 
sociedade civil e autoridades locais. A Conferência 
teve como objetivo avaliar e propor diretrizes para 
a formulação de políticas públicas voltadas para a 
saúde mental da população.

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA LEVA

EDUCAÇÃO BUCAL PARA ESTUDANTES

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

SEMSA intensifica iniciativas do Programa Saúde na Esco-
la – PSE, com foco nas ações de saúde bucal, a partir das 
quais foram realizadas diversas visitas das equipes de 
saúde bucal às escolas municipais para aplicação de flúor 
e escovação supervisionada. Além dessas ações, o progra-
ma levanta outros temas necessários, como prevenção ao 
COVID 19, alimentação saudável, averiguação da situação 
vacinal, dentre outros tópicos relacionados à saúde dos 
educandos.  

IMPLANTAÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO 

A Secretaria da Saúde, instalou na Unidade Mista de Saúde 
de Uruoca – UMSU - Edifício Randeglácio Gomes Carneiro, o 
sistema de videomonitoramento, que conta com oito câme-
ras com imagens disponíveis 24 horas por dia, distribuídas 
nos diversos ambientes da UMSU. A necessidade de visuali-
zar as ocorrências dentro de um hospital se torna cada vez 
mais relevantes e visto isso, esta iniciativa busca facilitar o 
trabalho em busca da segurança dos usuários e colabora-
dores do hospital. Esta ação visa melhorar cada vez mais à  
segurança dos profissionais e pacientes do nosso município.
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GOVERNO DE URUOCA VALORIZA AÇÕES DE 

PROTEÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Durante o ano de 2022, o Governo municipal pro-
moveu diversas ações voltadas à educação ambien-
tal, como a Festa Anual das Árvores e a Semana do 
Meio Ambiente, que são projetos desenvolvidos em 
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Ru-
ral, Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, visando 
à sustentabilidade ambiental e o fortalecimento de 
Políticas Públicas voltadas ao meio ambiente.

A TERRA É O QUE TODOS 
TEMOS EM COMUM

ANTÔNIO ERALDO BATISTA DE LIMA
Secretário de Desenvolvimento Rural,
Meio Ambiente e dos Recusos Hídricos

GOVERNO DE URUOCA REALIZA

 FESTA DO TRABALHADOR RURAL

E VALORIZA O HOMEM DO CAMPO

O Governo de Uruoca realizou a tradicional Festa do Traba-
lhador Rural como forma de prestigiar esses trabalhadores 
e trabalhadoras que tanto se dedicam, mediante trabalhos 
hercúleos, muitas vezes, ao desenvolvimento do nosso mu-
nicípio.
A Festa do Trabalhador Rural Uruoquense chegou à sua VI 
edição. Em 2022, mais de 700 produtores rurais se fizeram 
presentes, além das autoridades e dos convidados espe-
ciais.
Esse foi um esplendoroso evento de valorização e descon-
tração para o homem e a mulher do campo que contou 
com premiações e atrações musicais.
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PEIXAMENTO DOS AÇÚDES

O município de Uruoca, realizou o peixamento 
dos seus reservatórios através do Projeto de Pei-
xamento dos Reservatórios Públicos 2022/2023, 
Parceria da Secretaria do Meio Ambiente, Desen-
volvimento Rural e dos Recursos Hídricos, com 
o Governo do Estado de Ceará, executada pela 
Coordenadoria de Desenvolvimento da Pesca e 
Aquicultura Familiar da SDA (COPEA/SDA). Foram 
beneficiados os Riachinhos, Premuoca, Planalto 
e do Assentamento Torrões, com cerca de 80 mil 
alevinos da espécie tilápia, distribuídos em 2 eta-
pas.
Esta ação possibilita a geração de renda e opor-

tunidade de trabalho, para todos que dependem 
da pesca, além do aproveitamento das águas re-
presadas nos açúdes, aumentando a produção 
pesqueira extrativista, gerando alimento de alto 
valor nutritivo e melhorando as condições de vida 
da população.

GOVERNO DE URUOCA REALIZA ENTREGA 

LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E 

COMPROMISSO (LAC)

O município de Uruoca começa a emitir o Licen-
ciamento Ambiental, através da Secretaria do 
Meio Ambiente, onde são realizados os processos 
por meio do qual ficam previamente autorizadas 
a construção, a instalação, a ampliação e o funcio-
namento de empreendimentos e atividades utili-
zadores de recursos ambientais, efetiva ou poten-
cialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental. 
A Emissão da carta de anuência, para obtenção da 
LAC (Licença Ambiental por Adesão e Compromis-
so), já vinha sendo realizada desde 2021, auxilian-
do os produtores rurais nas atividades de baixo 
impacto ambiental no município.

Com esta ação o município objetiva promover 
o desenvolvimento social e econômico, visando 
manter a sustentabilidade e qualidade ambiental, 
sendo licenciamento ambiental um instrumento 
de conciliação entre o desenvolvimento econômi-
co com o uso dos recursos naturais.

PROJETO URUOCA SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL REALIZA 

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E REÚNE SOCIEDADE  CIVIL ORGANIZADA.

Em mais uma etapa do Projeto Uruoca Saudável e Sustentá-
vel, Organizações da Sociedade Civil (OSC) foram contempla-
das com palestras e oficinas sobre Economia Solidária e Cria-
tiva para o Desenvolvimento Sustentável. Nas oficinas, foi 
realizado o reaproveitamento dos mais diversos materiais, 
como retalhos de tecidos, óleo saturado, garrafas PET, den-
tre outros, para a fabricação de diferentes itens, a exemplo 
do sabão ecológico e de vassouras de uso sustentável. 
O Projeto faz parte de um convênio firmado entre o municí-
pio de Uruoca e a FUNASA, por meio da Secretaria de Desen-
volvimento Rural, Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.
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REQUALIFICAÇÃO  DE 

PRÉDIOS ESCOLARES

O Governo Municipal, em 
sua incansável missão, busca 
sempre melhorar a infraes-
trutura de suas escolas, con-
ferindo maior compromisso 
com a qualidade da educa-
ção municipal da cidade. Essa 
missão centra-se na respon-
sabilidade com a condição 
da aprendizagem e com as 
tarefas diárias, mas também 
no fortalecimento da estru-
tura física de qualidade nas 
nossas escolas. Com as re-
qualificações e ampliações, 
proporcionam-se melhorias 
estruturais, conferindo mais 
conforto, segurança e aces-
sibilidade aos alunos e do-
centes da rede municipal de 
ensino.
Requalificações e ampliações 
dos CEI’s e das escolas:
CEI Dona Clarice, CEI Antônia 
Almeida Batista, Escola Pro-
fessor Francisco Henrique.

MAIS DE 44 OBRAS, MAIS DE

16 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

RENAN ROCHA DE AQUINO
Secretário de Obras Públicas
Urbanismo e dos Serviços Públicos
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OPERAÇÃO CATA ENTULHO

O programa tem como objetivo impedir que 
materiais inservíveis, como restos de entu-
lhos de obras, pedaços de madeira, entre 
outros resíduos, sejam espalhados nas vias 
públicas, córregos e terrenos baldios.

+ MOBILIDADE URBANA E RURAL

(PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, 

CALÇAMENTO)

A Secretaria de Obras tem realizado um  intenso 
trabalho em melhorias na infraestrutura do município. 
As ações fazem parte do planejamento estratégico do 
Governo Municipal, que tem como objetivo primário  
melhorias no fluxo de veículos e de pedestres, 
proporcionando, dessa maneira, condições adequadas 
de mobilidade, segurança e conforto aos cidadãos. 
Foram recuperados mais de 490 km de estradas 
vicinais (piçarra) e construídos mais de 55 mil metros 
quadrados de pavimentação em pedra tosca.

UBS’S REFORMADAS PARA LEVAR MAIS QUALIDADE AOS SEUS ATENDIMENTOS

Para dar um atendimento com melhores con-
dições à população Uruoquense e garantir um 
ambiente adequado de trabalho aos profissio-
nais, o governo municipal realizou as reformas 
e ampliações de unidades básicas de saúde na 
Sede, nos distritos e na Unidade Mista de Saú-
de. 
UBS Maria Martins Almada, UBS Aniceto Ro-
cha, UBS Hilda Fonseca Dias, UBS Raimundo 
Fonteles Gomes, UBS Elias Craveiro Chaves.

O SONHADO ASFALTO DO MANDACARÚ

E DE PARACUÁ JÁ É REALIDADE!

Foi executada a obra de pavimentação asfáltica e 
drenagem de águas pluviais na Sede e no distrito 
de Paracuá, com o fim de buscar sempre a me-
lhoria na qualidade de vida, garantindo mais se-
gurança e conforto não só para a população, mas 
também para as outras pessoas que pelo municí-
pio passam para as mais variadas ações.
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MAIS INVESTIMENTO

NA INFRAESTRUTURA

Grandes mudanças estão sendo realizadas em 
Uruoca. A cidade está mais organizada e embele-
zada, através das construções e revitalizações de 
suas praças, modernização dos espaços públicos, 
tornando-os mais atrativos e seguros para a co-
munidade local.

Algumas ações em específico:

Construção de praças nas  localidades de Bom Su-
cesso, Cocó e Baliza;
Reforma das praças Gerardo Tomé da Silva (Praça 

do Adão) e Academia da Saúde;
Requalificação das praças Antônio Alves da Silva 
(Praça do sabiá) e Edite Ferreira de Aquino (locali-
dade de Barreiros);
Urbanização no entorno do distrito de Campaná-
rio.

MAIS INVESTIMENTO NO ESPORTE

O pacote de areninhas visa melhorar a qua-
lidade de vida da população Uruoquense e                    
oferecer equipamentos esportivos de quali-
dade, a partir dos quais a comunidade possa 
contar com espaços urbanizados e seguros 
para convivência, lazer e formação cidadã. 
Isso incentiva uma vida mais saudável, fomen-
ta a economia local e fortalece a segurança, 
com espaços públicos ocupados e iluminados.

MAIS INVESTIMENTO NA SEGURANÇA

Mais moderno e eficiente, o novo sistema de ilu-
minação de Led proporciona mais segurança à po-
pulação, com a ampliação da iluminação de vias e 
praças. Além da economia para o poder público, 
há também diversos benefícios para a população 
que usufrui dos recursos, como mais segurança, 
economia de energia, redução nos gastos e maior 
sustentabilidade.

CALÇADÃO DO DISTRITO DE CAMPANÁRIO

PRAÇA LOCALIZADA NO COCÓ

PRAÇA DO SABIÁ
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INAUGURAÇÕES E REINAUGURAÇÕES,

A CIDADE SE TRANSFORMA E TODO MUNDO COMEMORA

Praça de Eventos Elma Luce Pessoa Martins e 
Raimundo Nonato Martins

CEI Terezinha de Jesus no distrito
de Paracuá

UBS Aragão Ximenes no distrito
 de Campanário

CEI Dr. Cardozo

DISTRIBUIÇÃO DE OBRAS POR
RECURSO E POR INVESTIMENTO

A Prefeitura de Uruoca está dando 
um show de trabalho. Isso porque 
a gestão esforça-se incessante-
mente para melhorar a vida dos 
Uruoquenses, oferecendo mais 
dignidade, qualidade de vida e 

bem-estar. O gráfico acima mos-
tra a distribuição de recursos fe-
derais, estaduais e municipais por 
obras.
O governo municipal tem avança-
do em melhorias de infraestrutu-

ra. As intervenções nas áreas de 
saúde, educação, mobilidade, es-
porte e lazer têm sido de grande 
valia para visitantes e moradores 
locais. O gráfico 02 mostra a dis-
tribuição de obras por cada setor.
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A MAIOR OBRA JÁ REALIZADA NESSA GESTÃO É A URBANIZAÇÃO DAS 

AVENIDAS BRASÍLIA E JOÃO JOSÉ

NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

O Prefeito Municipal de Uruoca, Kennedy Aquino, 
realizou no dia 17 de Novembro de 2022, a ordem 
de serviço de urbanização de duas das principais 
avenidas do município, o investimento é estimado 
em quase R$ 5.000.000,00 ( Cinco Milhões de Reais 
). As obras prevêem a retirada completa da pavi-
mentação asfáltica, retirada de guias em concreto, 
demolição de passeios e retirada de árvores com 
raizes profundas.
Toda via pública será pavimentada com intertrava-

do 8cm, com sarjetas, meio fio pré-moldado e ci-
clofaixa, outros serviços a serem executados mais 
de fundamental importância são a modernização 
das instalações elétricas, piso industrial externo 
nas calçadas, caramanchões, faixas elevadas de 
concreto, lixeiras, paisagismo, sinalização vertical 
e horizontal, acessibilidade, pintura, drenagem de 
águas pluviais e muito mais.

Uruoca cresce, inova e o povo agradece.

A edificação será toda moderna, com instalações 
de ar-condicionados e de piso porcelanato para 
trazer mais conforto a todos. Os ambientes de tra-
balho serão modernos e integrados. Serão criadas 
salas de reuniões, banheiros masculinos e femini-

nos para funcionários e público. Além disso, está 
prevista a construção de um auditório, o qual cor-
responderá a todas as exigências de acessibilida-
de e do corpo de bombeiros.
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ORLANDO FERNANDES DE LIMA
Secretário de Esporte, Cultura
Juventude, Lazer e Turismo

CAMPEONATO URUOQUENSE DE FUTSAL, 

SUPER LIGA URUOQUENSE DE VÔLEI E 

TORNEIO SOCIETY

Em alusão à Semana do Município, foram realiza-
das várias atividades, como o Campeonato Uruo-
quense de Futsal nas categorias adulto, feminino 
e master, Super Liga e Torneio Society.
A partir dessas iniciativas, arrecadamos, por 
meio das inscrições, mais de 1000 quilos de 
alimentos que foram doados à Secretaria de 
Desenvolvimento Social para fazer cestas básicas 
as quais foram distribuídas às famílias em situação 
de insegurança alimentar. 

CORRIDA DE RUA, CICLISMO, CAMINHADA DA EMANCIPAÇÃO, TRILHA ECOLÓGICA E PEDAL 

DA LAMA

Duas grandes competições cercadas de 
expectativa por parte da população Uruoquense 
são a Corrida de Rua e a atividade de ciclismo. 
As inscrições são totalmente gratuitas e podem 
participar competidores de toda a região. Foram 7 
km de pura adrenalina, com premiações, troféus 
e medalhas. 

Destacam-se, ainda, a caminhada e a trilha 
ecológica feita na Serra do Soin, com a participação 
do Clube dos Desbravadores Éden de Uruoca 
e do Pedal da Lama, objetivando uma forma de 
incentivar a boa prática de esportes. Medalhas, 
garrafas de participação e sorteios de brindes 
foram distribuídos aos participantes.

SEMANA DO MUNICÍPIO:
VIRADA ESPORTIVA

A VALORIZAÇÃO DA CULTURA 
É A CERTEZA DE UMA NAÇÃO 

PRÓSPERA
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A edição 2022 do maior São João do interior cearense, um dos maiores do estado, o 

Festival de Quadrilhas de Uruoca (FQU), voltou a acontecer depois de um hiato de dois anos, 

devido às restrições referentes à pandemia da COVID 19.  

O evento aconteceu de 08 a 10 de julho de 2022. Para além de apresentações, marcou o 

retorno do sentimento inefável de um São João tipicamente nordestino, de forma presencial. 

O prefeito de Uruoca, Kennedy Aquino, se emocionou ao abrir oficialmente o festival após 

dois anos. “O sentimento é de gratidão, foram meses de planejamento, meses de muito trabalho, 

dedicação de centenas de pessoas que nos ajudaram a fazer essa festa linda acontecer. A 

nossa ideia é valorizar a nossa cultura, o nosso povo e ofertar belas apresentações juninas e 

grandes apresentações com os artistas que vão passar pelo nosso palco”, ressaltou.

Passaram pela Praça do Povo grupos juninos de diversas regiões do estado, que pleiteavam 

o título do FQU 2022. A disputa caracterizou-se por apresentações espetaculares, as quais 

revelaram ao público presente o encanto dos grupos folclóricos do Ceará. Na ocasião, a 

quadrilha Flor do Caju, pertencente à cidade de Pacajus, sagrou-se campeã da edição 2022. 

Ao todo, o Festival entregou mais de 18 mil reais em premiação. 

Entre as principais celebridades da edição 2022, estavam Naiara Azevedo, Solange Almeida,  

Ávine Vinny, Felipe Amorim, Taty Girl e Forró Real. Atrações locais, vale destacar, também 

abrilhantaram a festa. O resultado disso? Um sucesso irrefutável  que pôde ser constatado 

nos números: mais de 30 mil pessoas compareceram à Praça do Povo durante os três dias 

do Festival. 

O prefeito Kennedy Aquino ressaltou a importância do evento para a região e para a 

valorização da cultura nordestina. “ Acredito que conseguimos atingir o principal objetivo do 

evento: proporcionar momentos de lazer para nossa população e valorizar a nossa cultura. 

Com o trabalho de toda nossa equipe, conseguimos entregar um festival de quadrilhas que 

entra para a história do estado”, destacou.



O prefeito municipal de Uruoca, visando 

ao bem-estar e à realização de sonhos, 

proporcionou, no segundo dia do Festival de 

Quadrilhas de Uruoca, o casamento coletivo 

de 19 casais, os quais preencheram uma 

solicitação na página do Instagram do Festival, 

declarando seu interesse em consolidar o tão 

sonhado matrimônio.

 A cerimônia ocorreu dentro da arena do 

Festival de Quadrilhas, que contou com um 

espaço específico e ornamentação especial. 

Foi um momento único e importante na vida 

desses casais que aspiravam ao tão almejado 

casamento.

  A celebração do matrimônio comunitário 

renovou nossa esperança no amor e aconteceu 

durante um momento de muita alegria, que é 

o São João do nosso município.

Em sua ampla programação, o Festival 

de Quadrilhas de Uruoca contou com a oferta 

de oportunidades, através de editais, que 

possibilitaram o fomento da cultura e da 

economia.

Com sucesso de inscrições e com 

uma premiação robusta, os concursos 

que aconteceram durante a programação 

diurna do festival deixaram ainda mais 

completa a programação, como aqueles que 

proporcionaram aos artesãos e aos chefes 

da culinária apoio cultural em suas diversas 

formas de expressão.

- CASAMENTO COLETIVO

- CONCURSOS

CONCURSO SABORES DO MEU SÃO JOÃO CONCURSO ARTE JUNINA
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Em meio à movimentação que 

caracteriza a transição entre a tarde e a 

noite na tradicional Casa de Taipa, junto à 

grade de programação diurna, o som do 

tradicional pé de serra esteve presente, 

com grupos regionais que colocaram os 

Uruoquenses para dançar, levando a todos 

alegria e animação durante os dias de FQU.
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Uruoca é premiada por realizar o maior 

festival de quadrilhas juninas do Ceará 

em 2021. O XVIII Festival de Quadrilhas 

de Uruoca - Edição 2021-, realizado pelo 

Governo Municipal, foi o grande campeão 

no quesito “Melhor Festival Junino do Estado 

do Ceará”, referente ao XI Troféu Flor de 

Mandacaru, atingindo pontuação máxima  

em todas as categorias. 

A premiação aconteceu no dia 03 de 

dezembro de 2022, na cidade de Cariré-

CE. O grande objetivo do Troféu Flor 

de Mandacaru é valorizar, fortalecer e 

propagar ainda mais o crescimento da 

cultura junina cearense, motivo pelo 

qual é destinado àqueles(as) que mais se 

destacaram ao longo do ano, por ocasião 

das apresentações de quadrilhas juninas 

realizadas em todo o estado do Ceará. As 

escolhas dos galardoados com a premiação 

partiram da votação dos internautas em 

site que foi disponibilizado em plataforma 

virtual.

O nome do prêmio é uma homenagem 

e realização da Associação Cultural Flor 

de Mandacaru, esta que é detentora de 

um dos grandes grupos da região, que 

existe há mais de 17 anos. A realização do 

evento obteve o apoio da Federação de 

Quadrilhas Juninas do Ceará - FEQUAJUCE, 

grande difusora do segmento no estado.
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MOSTRA DE FOTOGRAFIA 

Amantes da fotografia têm a chance de mostrar 
seu trabalho através da Mostra de Fotografia, 
que também acontece na semana do município. 
Neste ano, o tema foi “URUOCA -  BELEZAS DE 
NOSSA TERRA, SOB O OLHAR DE NOSSA GENTE”. 
As inscrições, como costumeiro, foram gratuitas, 
e cada inscrito pôde expor até três trabalhos. 
Outro ponto destacável foi o maciço número 
de votos, o que se configurou como uma das 
maiores votações já realizadas. A competição 
culminou em premiações aos três primeiros 
colocados. 

1º EDIÇÃO URUFEST: A VOLTA DE GRANDES EVENTOS

Após um longo período de ânsia pela volta do velho normal, o URUFEST foi a primeira festa no município 
pós-pandemia. Pautada nos protocolos de segurança exigidos, movimentou toda a cidade e região. 
Houve barracas para os comerciantes locais, segurança e muita diversão! A festa aconteceu no açude 
Premuoca, no domingo de Páscoa, e contou com uma programação especial que envolveu  Dj Macário, 
Jacaré Repentista, Lapada Forrozeira, Laninha Show e Janaína Alves. 

ENCENAÇÃO PAIXÃO DE CRISTO

Com o apoio do Governo Municipal, a SECULT 
realizou a encenação Paixão de Cristo. O Grupo 
Juventude em Ação de Massapê mostrou os 
últimos momentos de Jesus Cristo na terra, 
iniciando com a Santa Ceia e finalizando com a 
crucificação e morte de Cristo. A encenação teve 
início na Igreja Matriz e se estendeu às principais 
ruas de nossa cidade, onde a população pôde 
acompanhar a representação. 
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CONQUISTAS NOS JOGOS ESCOLARES 2022 

Os Jogos Escolares do Ceará têm por finalidade 
promover ampla mobilização do segmento 
escolar, estimulando o esporte como forma de 
inclusão social e incentivando a participação do 
aluno em atividades esportivas. Antes de iniciar 
a primeira fase classificatória da etapa CREDE 
regional em Camocim, o Governo Municipal, em 
parceria com a SECULT, entregou kits completos 
de equipamentos e uniformes para os alunos que 
representaram nosso município. 
Tivemos uma fase classificatória dentro do 
município e, ao final, obtivemos representantes 
para a etapa CREDE em Camocim. Em seguida, 
dirigimo-nos à fase Macrorregional (segunda 
fase), que foi disputada em Itapipoca. 

Através dessa oportunidade, obtivemos uma 
experiência incrível para os próximos anos. Nesse 
ponto, vale destaque a nossa participação com 
a colaboração de gestores do nosso município 
para que pudéssemos chegar até à difícil fase 
macrorregional.

AGOSTO DAS ANTIGAS:

RELEMBRANDO GRANDES SUCESSOS

O Agosto das Antigas, que já se tornou tradição, encerra 
os Festejos de Nossa Senhora do Livramento e sempre 
traz o melhor do forró de décadas passadas ao relembrar 
grandes sucessos. Em 2022, o Agosto das Antigas voltou 
e trouxe consigo uma super festa no dia 13 de agosto, 
com duplas e bandas de renome: Luís Marcelo & Gabriel, 
Neném Cat e Banda Líbanos. Uma noite nostálgica. de 
participação, e, ao final do passeio de 7km, realizou-se o 
sorteio de uma bike doada pelo SESC. nal.

PROJETO MOVIMENTA URUOCA: MAIS 

SAÚDE E LAZER NA SEDE E DISTRITOS

Com grandes aulões de zumba e ritmos na 
Sede e Campanário, temos agora mais uma 
turma, em Paracuá. Nossos professores dão 
aulas durante a semana de forma gratuita para 
todas as idades. Com intuito de oferecer mais 
uma opção de lazer e atividade física para a 
população além do bem-estar físico, a Zumba 
proporciona benefícios emocionais, como 
influência na autoestima, inibição da depressão 
e muitos outros. Durante o ano, realizamos 
aulões especiais de socialização em meses 
importantes, como no Setembro Amarelo, 
Outubro Rosa e Novembro Azul. 
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DIA DO DESAFIO:

OCUPAR ESPAÇOS E REUNIR PESSOAS 

No dia 25 de maio é comemorado o Dia do 
Desafio. O Governo Municipal, em parceria com 
o SESC, através da SECULT, proporcionou um 
dia repleto de movimentos e desafios para a 
população. Inúmeras atividades foram realizadas, 
como exercícios aeróbicos, zumba, ciclismo e 
futsal. Nossa programação contagiou cidade 
e distritos. A participação foi maciça:  escolas, 
Academia da Saúde, funcionários da Prefeitura 
Municipal, dentre outros. As mais variadas 

atividades contribuíram para a movimentação 
da data: zumba na Sede, Campanário e Paracuá, 
Campeonato na Areninha e Futsal na Quadra 
da escola Valdemar Rocha. O comparecimento 
de 3.613 pessoas só atesta o quão grandiosa e 
divertida foi a programação!

PROJETO NA PONTINHA DO PÉ: NA PONTA 

DOS PÉS, UM COMPASSO DE POESIA 

O objetivo do projeto é oportunizar às crianças 
do município, a partir da vivência corporal, a total 

expressividade do corpo, a comunicação por 
meio da dança e a criatividade, desenvolvendo 
e aprimorando as possibilidades de movimento 
das crianças. Nossa missão é promover cultura 
e transformação social às nossas bailarinas, 
ampliando o acervo sociocultural e a formação 
de agentes de transformação com gratuidade. 
Nossas turmas são formadas com mais de 110 
crianças de 5 a 12 anos, na Sede e no distrito 
de Campanário. O projeto Na Pontinha do Pé 
nasceu em 2019 e, desde então, só cresce, com 
mostras de danças, apresentações pelo município 
e espetáculos. 

PRIMEIRA EDIÇÃO CICLOSESC:

VIVER MAIS A CIDADE!

A primeira edição do CICLOSESC, no nosso 
município, aconteceu no dia 15 de maio, com 
a campanha “Viver mais a cidade”, uma ação 
do Sistema FECOMÉRCIO, através do SESC, em 
parceria com o Governo Municipal e a SECULT. 
Todos poderiam se inscrever para o passeio 
ciclístico a partir da doação de 1kg de alimento não 

perecível. O objetivo primário, além de incentivar 
a prática de hábitos saudáveis, foi a arrecadação 
dos alimentos mediante as inscrições, os quais 
foram doados para famílias em situação de 
insegurança alimentar, através do programa 
MESA BRASIL. Todos os inscritos ganharam blusas 
de participação, e, ao final do passeio de 7km, 
realizou-se o sorteio de uma bike doada pelo 
SESC.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL TIA EUDA SE 

DESTACA POR SUA ATUAÇÃO

A Biblioteca Pública Municipal Edifício Tia Euda 
concluiu um ciclo do Programa Recode Bibliote-
cas, referente às edições dos anos 2020-2021, re-
cebendo a certificação em  2022.
A iniciativa é um programa nacional de estímulo 
à transformação social e digital de comunidades 
realizado por meio de um percurso formativo que 
abordou diferentes temas, como pesquisa da co-
munidade, design thinking, gestão participativa, 
comunicação, articulação de parcerias, elabora-
ção de projetos e sustentabilidade. Em decorrên-
cia da pandemia, muitas bibliotecas desenvolve-
ram atividades totalmente on-line ou presenciais, 
as últimas respeitando os protocolos de segu-
rança. Essa ação, calcada em um olhar de desco-

bertas, trouxe-nos destaque: recebemos o selo 
MELHORES PRÁTICAS PROGRAMAÇÕES TRANS-
FORMADORAS REGIÃO NORDESTE.
“A parceria com a Recode é extremamente impor-
tante para trazer a capilaridade de que necessi-
tamos para executar o nosso trabalho. Nós, en-
quanto Biblioteca, tivemos que estar presentes na 
nossa cidade, mesmo que não fisicamente, onde 
as pessoas que estavam em situação de vulnera-
bilidade se encontravam.” Amanda Cunha, DIRE-
TORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA – (Participante do 
percurso Formativo RECODE).
Além de estarmos inseridos no Programa MOVI-
MENTO CIDADÃO, com nossa Biblioteca Itineran-
te, seguimos em atendimentos para retiradas de 
livros, pesquisas, estudo e leitura in loco. Destaca-
mos a contínua frequência no fluxo de retirada de 
livros e constantes leituras na Biblioteca.

CAMPEONATO URUOQUENSE DE FUTEBOL 

2022: INCENTIVO E TRADIÇÃO

O CAMPEONATO Uruoquense DE FUTEBOL têm 
por finalidade manter a tradição, incentivar o es-
porte amador, estimular a participação dos atle-
tas e equipes desportivas.
A primeira fase acontece no formato fase de 
grupos. Nele, há três grupos distintos, cada 
um formado por diferentes equipes.  Os dois 

melhores de cada grupo avançam à fase seguinte, 
o mata-mata. Como são necessárias oito equipes 
para a segunda fase, os dois melhores terceiros 
colocados de cada grupo também garantem vaga. 
Todas as datas e o regulamento são planejados 
e divulgados com antecedência pela SECULT. O 
Campeonato Uruoquense é um dos melhores da 
região, um dos maiores em premiação (medalhas, 
troféus, premiação em dinheiro) e com quase 
quatro meses de duração. 
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O Natal iluminado é um projeto de intervenção 
cultural do Governo Municipal de Uruoca, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, e visa 
a compartilhar o espírito do Natal por toda 
a cidade, despertando os sentimentos da 
população para a época, bem como tornar a 
cidade mais iluminada, com mais vivacidade. 
Nesses três dias de atração aberta para toda a 
população, o espetáculo A Fábrica de Bonecas 
contou, mediante as 110 alunas do ballet, uma 
história cheia de aventura, emoção e esperança, 
que sintetizou, de maneira magistral, o clima 
desse período. Assim, conduzimos a mensagem 
e o poder do “acreditar”, que pode transformar 
sonhos em realidade. 
Neste ano, a nossa Maria Fumaça, cartão-postal 
da cidade, ganhou ornamentação de destaque, 

com luzes de Natal que a adornaram e a 
tornaram ainda mais exuberante. As principais 
praças da Sede do município e dos distritos de 
Campanário e Paracuá, por sua vez, usufruíram 
também dos mais belos adereços, o que deixou 
todos esses ambientes para além de chamativos 
e agradáveis à socialização nesse período que é 
marcado pela confraternização natalina. 
Com intuito de trazer e motivar ainda mais a nossa 
população Uruoquense a conhecer e a estar 
junto da cultura de nossa cidade, convidamos 
as repartições públicas de forma especial. Na 
ocasião,  nossas bailarinas, além de entregarem 
os convites, deram um spooler do que estava 
por vir, mediante notável performance, um 
verdadeiro show de encanto, magia e delicadeza.

UMA NOITE MÁGICA E CULTURAL
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Uruoca conquista o primeiro lugar a nível estadual, no pilar 
Governança, Eficiência Fiscal e Transparência no Prêmio Band 
Cidades Excelentes 2022. Alcançando também a segunda 
colocação do estado do Ceará no índice geral entre todas as 
cidades do estado com 30.000 habitantes.

Após a adesão ao Selo Unicef, o Governo Municipal 

de Uruoca avança rumo à certificação com 

dedicação e compromisso com nossas crianças e 

adolescentes.

Dentre as ações estão: Atualização do Plano 

Municipal pelos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes pela comissão Inter-setorial e 

CMDCA; comprovação de implementação do 

fluxo municipal de saúde mental das crianças e 

adolescentes; Atualização do plano de ação do 

NUCA; Relatório de comprovação de ações de 

enfrentamento à violência; Alimentação do SIPIA; 

dentre outras políticas públicas voltadas para o 

infanto-juvenil. 

URUOCA SEMPRE SENDO DESTAQUE
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