
ATA DA 18º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2019 às 09hrs00min, no prédio da câmara 

Municipal de Uruoca, situada à Rua João Rodrigues, Nº 135, sob a presidência da 

vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias, e secretariado pelo primeiro secretário 

Francisco das chagas Pereira. Contando com a presença dos vereadores: Ambrósio 

Carneiro Costa, Antônio José Fernandes, Hipólito Ferreira de Oliveira, Marcelo Ferreira 

Gomes e Vicente Valdir Araújo. Estando ausente os vereadores: Evilaques Araújo da 

Silva e Joel Pereira de Sousa. A presidente declara aberta a 18º Sessão ordinária 

cumprimentando a todos presentes e os ouvintes da rádio Uruoca FM. PEQUENO 

EXPEDIENTE: O primeiro secretário inicia com a leitura da ata da sessão anterior, que 

foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em seguida faz leitura dos ofícios 

recebidos e expedidos pela casa. Oficio 32/2019, oficio 33/2019, oficio 34/2019. A 

presidente faz a leitura do arquivamento do processo de contas de Governo 01/2019 

exercícios financeiro 2014.  Deram entrada na casa o projeto de lei 24/2019 do governo 

municipal de Uruoca e decreto legislativo 01/2019 de autoria do vereador Vicente Valdir 

Araújo, que “Dispõe sobre a outorga de “Título de Cidadão Benemérito do Município 

de Uruoca ao ilustríssimo Senhor Oliver Martins Barbosa e Cidadão Honorário do 

município de Uruoca” o senhor Marcos Alberto Aguiar Moreira e dá outras 

providências”. Leitura do convite do 19° chitão da escola Vânia Rocha. GRANDE 

EXPEDIENTE: O primeiro vereador a fazer uso da tribuna foi Hipólito Ferreira de 

Oliveira, que iniciou desejando bom dia a presidente, os colegas vereadores e todos 

presentes.  Falou sobre ter sido procurado por moradores de Uruoca, dos bairros de 

Brasília, Mandacaru e Alecrim, onde cobraram do governo municipal sobre a questão do 

fogo que põe no lixão que está prejudicando essa população, onde muitos têm até 

problema de respiração, e quando tem vento a noite é bem pior para eles. Então é 

necessário haver alguma providência, pois é muito prejudicial, até por questão de saúde 

dessas pessoas. Também abordou sobre a questão das estradas que ainda estão com alguns 

trechos críticos, e espera que o governo municipal venha iniciar as raspagens, e possa 

melhorar os caminhos porque está difícil trafegar por eles devido o inverno que tivemos. 

E acredita que o inverno tenha terminado e é possível fazer essa raspagem. Falou que o 

governador anunciou que fez a licitação a pedido do deputado Romeu para recuperação 

das estradas, inclusive o trecho de santa Terezinha a aprazível. Onde todos só têm a 

ganhar pois as estradas estão necessitando dessa reforma. E desejou muita força e 

sabedoria para o início do segundo período. E agradeceu. O próximo vereador a falar foi 

Marcelo Ferreira Gomes que desejou bom dia a todos e a todas, a presidente, aos colegas 

vereadores, aos ouvintes da rádio Uruoca FM e todos presentes. Iniciou agradecendo ao 

prefeito Kilsem por fazer a entrega da implementação de policiamento no distrito de 

campanário, onde já é possível notar a diferença com a atuação dos policias. Também 

falou a respeito de sua posição política, disse já ter conversado com o prefeito Kilsem e 

se acertaram, e como diz o ditado um bom filho a casa torna, anunciou sua volta ao grupo 

sabiá. Já havia conversado com o prefeito, uma pessoa amiga. Disse ter tido uma pausa 

no grupo, devido ao convite do deputado Romeu para apoiá-lo e ele fazia parte da 



oposição, mas está de volta. Disse que críticas existem e vão existir, apontamento de dedo, 

mas disse que isso faz parte da política não está preocupado em relação ao que irão falar 

e disse que se Deus permiti-lo permanecer na política vai ficar firme e forte como é seu 

slogan. E tinha que declarar isso a todos, inclusive seus eleitores. A presidente 

parabenizou o vereador Marcelo pela sua volta ao grupo, desejou sucesso e disse estarem 

muito feliz com a volta dele, é mais um que vem a somar. Disse ter lamentado muito 

quando ele havia saído porque são um grupo e se mantém unidos.  E em nome do prefeito 

Kilsem desejou boas vindas e que a população também aceite sua volta com bons olhos. 

O vereador Marcelo agradeceu as palavras da presidente, disse que realmente o grupo é 

muito unido, disse que os vereadores têm suas diferenças eleitorais, mas pessoalmente 

não têm nada contra o outro, são parceiros. Disse que críticas são normais, quando apoiou 

o deputado Romeu recebeu várias. Disse que cada vereador tem seu eleitor certo, que não 

se preocupam se você está lado A ou B. O vereador Antônio José pediu aparte e disse 

fazer uso das palavras da presidente para parabenizar o vereador Marcelo pelo retorno ao 

grupo sabiá, que só tem a crescer com sua volta. E parabenizou e agradeceu ao prefeito 

pelo policiamento no distrito de campanário. O vereador Marcelo retomou sua fala e 

agradeceu ao vereador Antônio José, e falou da excelente administração do prefeito 

Kilsem. Desejou bom dia a agradeceu. O próximo vereador foi Vicente Valdir Araújo, 

que iniciou desejando bom dia a senhora presidente, aos demais vereadores, o público 

presente. Parabenizou o vereador Marcelo pela volta ao grupo sabiá, que sentiu muito 

quando ele saiu, mas cada pessoa sabe o que faz, são de maiores e cada um siga seu 

caminho. E desejou parabéns pois é mais um que se junta ao grupo.  Falou sobre o seu 

projeto de decreto legislativo concedendo há dois cidadãos de Uruoca título em que ele 

acha que são merecedores, pois não é da parte dele fazer projeto de cidadania mas tem 

que ter muito cuidado com aquelas pessoas que vão ser homenageadas, afinal de contas 

um cidadão que não é de Uruoca que passa a ser Uruoquense tem que saber escolher, 

como também aqueles que são Uruoquenses e prestam serviços relevantes ao município. 

Por isso tomou a iniciativa de fazer este projeto legislativo concedendo ao senhor Oliver 

Martins Barbosa o título de cidadão benemérito do município de Uruoca, operador do 

sistema de abastecimento de água do município de Uruoca, é aposentado, que prestou 

relevante serviço à população de Uruoca, então todos principalmente os da sede 

conhecem esse cidadão e seu esforço durante toda sua trajetória na Cagece, não media 

esforços, saia a noite para resolver problemas nessa Adutora até o Jordão e sempre 

resolvia, e coitados da população se não fosse ele durante esses 6 anos em Uruoca e acha 

que a população é conhecedora disso, por isso pede aos colegas que votem no projeto. 

Também disse querer fazer uma homenagem ao título de cidadão Uruoquense ao senhor 

Marcos Roberto Aguiar Moreira, mora em Uruoca há uns 30 anos, casado com uma filha 

de Uruoca. Quando chegou em Uruoca continuou seus estudos diariamente a Sobral e se 

formou em direito, onde até hoje presta serviço à comunidade de Uruoca, como também 

já prestou serviço a câmara e agradeceu sua participação. Portanto são pessoas que com 

a votação do projeto serão cidadãos uruoquenses e pediu a colaboração dos vereadores. 

E posteriormente pediu a presidente para entrar em contato com eles e marcar uma data 

para uma sessão solene para ser entregue esses títulos. E agradeceu a todos pela passagem 

durante esse primeiro período legislativo e que todos tenham um excelente recesso. O 



vereador Antônio José pediu aparte e disse que o vereador Valdir pode contar com seu 

apoio pois são duas pessoas merecedoras. O próximo vereador foi Francisco das Chagas 

Pereira, que desejou bom dia a senhora presidente, os nobres vereadores, cumprimentou 

o público presente na pessoa do Norberto e aos funcionários da casa. E desejou bom dia 

aos ouvintes da rádio Uruoca FM. E falou a respeito da solicitação do vereador Hipólito, 

e disse que já deram início as raspagens nas estradas, também desejou boas-vindas ao 

retorno do vereador Marcelo, pessoa assim como os demais tem bastante consideração na 

casa. Disse que todos nós temos direitos de escolhas, e pôde perceber que com saída do 

vereador na época para apoiar outro candidato sem ser da coligação que seu compromisso 

era unicamente com o deputado. Disse que o grupo sabiá está de parabéns com mais esse 

membro. Também parabenizou o prefeito, que na história de Uruoca de 1988 para cá com 

a provocação da nova carta da República, acha que é um único prefeito que em suas duas 

legislaturas conseguiu unir 90% do apoio da câmara, no caso 8 vereadores. Citou o 

vereador Hipólito na qual mantem sua ideologia política contra a situação, mas não o ver 

como um adversário, é uma pessoa que conversa com todos e se entende. E parabeniza 

seu comportamento durante todo esse momento. E disse ao vereador Marcelo que ele 

nunca ouviu falar nada a respeito dele. O vereador Marcelo pediu aparte e agradeceu ao 

vereador Francisco pelas palavras e acolhimento, disse que também admira muito seu 

trabalho como político e pessoa. E falou sobre a questão de o prefeito ter conseguido 

manter o apoio da câmara com 90% dos vereadores, e isso é um fato inédito e outra coisa 

inédita que ele admira no prefeito Kilsem é que todo início dos trabalhos legislativos ele 

está presente na tribuna prestando contas com todos tanto legislativo como a comunidade. 

E ele desconhece um prefeito que faça isso na região. O vereador Francisco retomou sua 

fala, disse que isso é uma realidade e falou do fim do primeiro período legislativo com a 

gestão da presidente Fátima, missão cumprida e desejou um feliz recesso aos vereadores 

e disse para o poder executivo que estão à disposição e parabenizou o líder político Keuly 

pela belíssima escolhas dos gestores do município, como seu irmão Kilsem vem  fazendo 

um excelente trabalho, homem de responsabilidade, demonstra trabalho e o que ele puder 

irá fazer pelo município. E agradeceu. A presidente chamou o vice-presidente para 

assumir os trabalhos para poder fazer uso da tribuna, o vereador Antônio José Fernandes 

assumiu a presidência e chamou a tribuna a vereadora Fatima Fernandes, que desejou 

bom dia ao presidente, aos vereadores, aos ouvintes da rádio Uruoca FM, os internautas 

do facebook e a todo o público presente. Disse estarem terminando o primeiro período 

legislativo do ano de 2019, e falou do depoimento do vereador Marcelo e seu retorno ao 

grupo sabiá, desejou boas-vindas ao grupo, e citou a fala do vereador Francisco que é a 

primeira vez na história do município onde o prefeito consegue adesão de 8 vereadores. 

Falou que nas últimas eleições eram 7 vereadores, inclusive na qual o vereador Marcelo 

também foi eleito, e por algum motivo se afastou do grupo, mas retornou a casa. Disse 

ficar muito feliz que justo no ano de sua gestão vieram dois vereadores para a situação, o 

vereador Joel Pereira e Marcelo Gomes, e estendeu o convite ao vereador Hipólito mesmo 

respeitando as suas ideologias, mas caso queira pertencer ao grupo será muito bem 

recebido. Falou sobre os comentários do povo em relação ao número de vereadores e se 

todos serão eleitos? O povo é quem escolhe, mas uma coisa ela disse que o grupo é grande, 

tem vários suplentes e até o momento não saiu nenhum suplente estão todos com eles, e 



acredita que se estão é porque estão gostando. Disse ter espaço para todos, todos são 

respeitados. Parabenizou o vereador Marcelo, falou que sabia que um dia ele retornaria 

ao grupo, e tem certeza que o grupo só tem a ganhar com isso. Parabenizou ao prefeito 

Kilsem pois isso também mérito dele, dar maneira como ele trata as pessoas, parabenizou- 

o também pelas inúmeras obras que vem realizando disse ter visitado a reforma da escola 

de baliza, que vai ficar linda. Trabalha incansavelmente para que todas as obras sejam 

concluídas. Também pelo seu esforço juntamente com major por levar o policiamento e 

segurança para o distrito de campanário aos finais de semana, que já deu início e o 

município estava precisando. Agradeceu aos ouvintes por esse tempo os ouvindo e que 

estrarão de volta no dia 02 de agosto. Desejou bom fim de semana, bom recesso e estarão 

à disposição caso precisem. ORDEM DO DIA: A presidente faz a leitura do Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que foi votado e aprovado por unanimidade 

dos presentes. Coloca em votação o projeto de decreto legislativo 01/2019 de autoria do 

vereador Vicente Valdir Araújo, que “Dispõe sobre a outorga de “Título de Cidadão 

Benemérito do Município de Uruoca ao ilustríssimo Senhor Oliver Martins Barbosa 

e Cidadão Honorário do município de Uruoca ao senhor Marcos Alberto Aguiar 

Moreira e dá outras providências”. Projeto votado e aprovado por unanimidade dos 

presentes.  Nada mais havendo a tratar declaro encerrada essa sessão ordinária da qual 

Lavrei a presente ATA que depois de lida e achada nos conformes será por todos 

devidamente assinada. 


