ATA DA 3° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO
ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.
Aos 24 dias do mês de agosto do ano de 2019 às 09h00min, no distrito de Paracuá, 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, Evilaques Araújo da Silva, Joel Pereira de Sousa, Hipólito
Ferreira de Oliveira, Marcelo Ferreira Gomes e Vicente Valdir Araújo. Estando ausente
o vereador: Antônio José Fernandes. A presidente declara aberta a 3º Sessão ordinária do
segundo período legislativo, cumprimentando a todos presentes. PEQUENO
EXPEDIENTE: O vereador Joel pediu um minuto de silêncio em nome do falecimento
de Raimundo Miguel, vereadores Evilaques e Hipólito pediram também em nome do
falecimento de Aurindo Oliveira e a presidente também pediu um minuto de silêncio em
nome do falecimento de sua cunhada Raimunda Farias e do jovem Pedro Santos. O
primeiro secretário inicia com a leitura da ata da sessão anterior que foi discutida, votada
e aprovada por unanimidade e faz a leitura dos ofícios expedidos e recebidos pela casa.
Oficio da escola Domingos Alves- Recurso PDDE dinheiro direto na escola, oficio escola
Domingos Alves referente a 1° parcela do Programa Novo Mais Educação, Oficio
Circular 317/2019 sobre a criação e extinção de novos distritos, oficio 19/2019 solicitação
do espaço da câmara para capacitação para candidatos ao conselho tutelar dia 27/08/2019,
oficio 115/2019 informando sobre emenda de autoria do deputado Robério Monteiro
destinada ao município de Uruoca. Leitura dos atestados dos vereadores Antônio José
Fernandes e Hipólito Ferreira. A presidente faz a leitura do projeto n°26/2019 que deu
entrada na casa e informou sobre os cursos ofertados pelo TCE. GRANDE
EXPEDIENTE: O primeiro vereador a usar a tribuna foi Hipólito Ferreira, que iniciou
cumprimentando a presidente, os vereadores e o público presente. Convidou a população
e regiões vizinhas para a final do campeonato que acontecerá no distrito de Paracuá, no
domingo dia 25/08 ás 16:00 horas, com entrega de premiação. E contará com a presença
do deputado Estadual Romeu Aldiguere. Disse esperar a participação de todos.
Agradeceu e encerrou. Próximo vereador foi Valdir Araújo que desejou bom dia a todos
e iniciou falando sobre ter ouvido nas emissoras problemas de privatização. Que
primeiramente irão privatizar os correios e se questiona se isso venha piorar ou melhorar
para todos. Também citou a privatização do parque nacional de Jericoacoara e explicou
detalhes, que Jericoacoara está perdendo características e deu exemplo das dunas.
Também falou sobre a questão da criação de distritos, que tem uma aglomeração de casas
na localidade de Baliza e Bom Sucesso mais nem as duas juntos não são suficientes para
as exigências citadas na lei. O vereador Marcelo pediu aparte e falou que antes no projeto,
o distrito tinha que ter no mínimo oito mil habitantes e campanário e região não tem esse
número, então é impossível constituir um município. Vereador Valdir retomou sua fala e
citou a questão da numeração dos municípios como Moraújo e Senador. Falou dos
municípios que não tem a porcentagem de renda própria que automaticamente são
declinados. Falou de uma lista de municípios em que não chegavam a arrecadar 1% do
que recebem. Disse sermos beneficiados porque a empresa cobra gerou muita economia
e as pedreiras também. Agradeceu e encerrou. O vereador Evilaques foi o próximo a falar,

que iniciou cumprimentando a presidente, os vereadores e todos presentes. Agradeceu a
recepção e o café na casa do vereador Joel e ao diretor da escola pelo espaço cedido.
Agradeceu as reformas que o prefeito Kilsem está realizando na região, e por toda sua
dedicação e carinho com a população. Citou a reforma da escola de Baliza e a escola do
Canto das Pedras. Disse ter conversado com o prefeito e ele falou iniciar a reforma da
praça de Paracuá após o festejo, e que também iniciará os calçamentos. Disse ser
gratificante para eles vereadores que representam o povo ver o prefeito em seu último
mandato, zelando pelo bem do seu povo, e disse se orgulhar ser um vereador uruoquense.
Agradeceu a implementação do enfermeiro em Campanário aos finais de semana, e que
em Paracuá também funciona. Gratificou a reintegração do vereador Marcelo ao grupo
que isso só vem fortalecer e por último falou da final do campeonato patrocinado pelo
governo municipal, que acontecera dia 31/08 em Baliza. Que contará com a presença do
líder político Keuly e do prefeito Kilsem. Agradeceu e encerrou. Vereador Francisco das
Chagas foi o próximo a usar a tribuna, iniciou desejando bom dia a presidente e os colegas
vereadores, cumprimentou o público presente e disse ser uma grande satisfação contar
com a presença de moradores do distrito, para saberem o que está tramitando na casa
legislativa do município. Desejou parabéns ao vereador Hipólito pelo seu aniversário.
Referiu a respeito das falas dos vereadores, e falou da privatização, disse sempre pedir a
Deus para iluminar o presidente para que possa fazer uma boa gestão, mas até agora não
viu nada que venha favorecer o menor, que privatização para ele é ineficiência de um
governo administrar. Mencionou a privatização dos correios e suas desvantagens.
Articulou sobre a lei de criação de distritos, disse não termos localidades que possam
passar a ser distrito, não tem habitantes suficientes. Também agradeceu ao governo
municipal pela organização que esta se tornando o município de Uruoca. Já andou em
várias cidades e percebe a diferença entre elas e Uruoca. Que em Paracuá assim que passar
o festejo, as obras darão início. Proferiu que o prefeito merece parabéns. O Vereador
Marcelo pediu aparte e falou sobre o vereador Francisco dizer que Uruoca está se
tornando um município bonito, e ele disse que campanário também está se tornando um
distrito bonito, aliás ficando mais belo, que muitas regiões não chegam ao porte de
Campanário. O prefeito está fazendo reformas, e além do trabalho do prefeito tem o
trabalho dos filhos da terra. E hoje campanário tem referência como um lugar belo. O
vereador Francisco retomou sua fala disse ver a seriedade do prefeito, com 25 obras em
andamento, e citou algumas. Disse ficar feliz em saber que hoje todos os distritos estão
sendo cuidado pelo gestor e fica grato e que o povo agradece. Vereador Joel pediu aparte,
desejou bom dia a presidente e cumprimentou o público presente. Agradeceu por estarem
participando e que espera em outra sessão tenha mais pessoas porque isso e importante
para verem os trabalhos e o que está sendo feito. Em vez de ficarem falando mal é melhor
acompanhar, porque o vereador trabalha muito. Pronunciou sobre quando era da oposição
as pessoas falavam que o prefeito não fazia obra em Paracuá por causa dele que só falava
mal, mas disse que falava das coisas erradas para melhorar para a população e não da
pessoa do prefeito. E com sua chegada ao grupo sabiá falou com o prefeito e o líder
político Keuly que era vergonhoso não ter nenhuma obra no distrito de Paracuá onde tem
dois vereadores, e que disse se unir a eles, mas com o compromisso de trazer benefícios
para o distrito de Paracuá que o povo precisava também, e se comprometeram e estão

cumprindo. Citou a reforma do colégio, da praça e calçamento a serem feitos. Agradeceu
a chegada do enfermeiro e encerrou. Vereador Francisco retomou sua fala e disse que isso
seria uma marcação com o vereador Joel, que fizesse reforma em Uruoca, Campanário e
não fizesse em Paracuá, que isso não é do caráter do prefeito e que ele está fazendo o que
pode pela população. E em questão de crise, para ele a pior é a crise política, porque a
política é progresso, mas a politicagem que deixa muito a desejar. Citou a queimada na
Amazônia e os ataques ao Brasil com cortes. Agradeceu e encerrou. A presidente na
ausência de seu vice, pediu o primeiro secretário para assumir a presidência. O primeiro
secretário passa palavra para a vereadora Fátima Fernandes, que desejou bom dia a todos,
agradeceu pela presença. Agradeceu pela recepção e café na casa do vereador Joel,
agradeceu também ao diretor pelo espaço cedido. Gratificou o vereador Hipólito pelo
convite ao seu aniversário, a quem tem grande respeito e admiração. Falou a respeito do
gestor municipal, que hoje todos sentem-se lisonjeado em ser uruoquense e ter uma gestão
séria. Pronunciou ter feito uma análise do que Uruoca é hoje, e disse que se olharmos a
saúde, ela está no caminho certo, não se ouve falar mal, tem os distritos com postos de
saúde que por boa vontade do governo municipal disponibilizou enfermeiros aos fiais de
semana. Enunciou que na educação, as escolas estavam em situações críticas e várias já
foram reformados com recursos próprios. Tudo com melhor qualidade de vida para todos.
Questão da segurança pública tem melhorado, tendo suporte do gestor. A parte social tem
um belíssimo trabalho, estando a frente a secretária de ação social Zuleide com apoio da
Primeira dama Lidiane, realizando vários trabalhos. E isso tudo é reflexo da gestão do
prefeito Kilsem. Articulou sobre obras, que são 25 obras em todo o município, que
oferecem empregos e melhora a vida das pessoas que precisam de renda. Disse ser
gratificante fazer parte do município e do governo municipal de Uruoca, é um prazer dizer
ser vereadora do município e não se importa dizerem ser ela babona, pois ela ver a
disponibilidade do prefeito com gestão e com as pessoas, ele escuta o que as pessoas tem
a dizer, tem disponibilidade para ver o que está acontecendo, acompanha as obras de
perto. Falou que brevemente será inaugurada uma escola de tempo integral em
Campanário, que na sede já tem. E em cada canto do município tem uma obra, e o prefeito
não esquece nenhum lugar, em cada pequena localidade tem algo feito. Falou a questão
da localidade do saco a respeito da água e do vandalismo que fizeram estragando o
sistema e levando a bomba, que tudo vai ser resolvido e voltar a funcionar e ter água para
os moradores. Agradeceu a presença de todos e desejou um bom fim de semana. ORDEM
DO DIA: A presidente faz a leitura do projeto n°25/2019 que “ Denomina o centro de
Abastecimento Farmacêutico de Uruoca- CAFU, equipamento público pertencente do
patrimônio do Município de Uruoca, no Estado do Ceará e dá outras providências. E em
seguida coloca em segunda votação. Projeto votado e aprovado por unanimidade. Enuncia
que projeto n°26/2019 fica na casa para apreciação e deliberação das comissões. Nada
mais havendo a tratar declaro encerrada esta sessão ordinária da qual lavrei a presente
ATA que depois de lida e achada nos conformes será por todos devidamente assinada.

