
ATA DA 5° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 06 dias do mês de setembro do ano de 2019 às 15h00min, 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: Antônio José 

Fernandes, Ambrósio Carneiro Costa, Evilaques Araújo da Silva, Joel Pereira de Sousa, 

Hipólito Ferreira de Oliveira e Marcelo Ferreira Gomes. Estando ausente o vereador 

Vicente Valdir Araújo. A presidente declara aberta a 5ª Sessão ordinária do segundo 

período legislativo, cumprimentando a todos presentes. PEQUENO EXPEDIENTE: 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. 

A presidente faz a leitura do projeto n° 27/2019que “ Denomina a Praça Pública Joaquim 

Garcez Rocha, antes denominada pela Resolução n°.02, de 26 de novembro de 1984, para 

Praça Joaquim Garcez Rocha e Praça Aniceto Rocha, equipamentos públicos 

pertencentes ao patrimônio do Município de Uruoca, no Estado do Ceará e dá outras 

disposições. E projeto n°28/2019 que “Denomina a Praça Pública como Praça da 

Educação, equipamento público pertencente ao patrimônio do Município de Uruoca, no 

Estado do Ceará e dá outras disposições. A presidente agradeceu aos vereadores por 

concordarem com a mudança de horário da sessão que seria de manhã e consentiram em 

ser a tarde em razão do momento cívico pela manhã nos distritos de campanário e 

Paracuá. E aproveitando horário para assistir ao desfile cívico na sede. Fez uma reflexão 

referente ao dia 7 de setembro dia da independência do Brasil. Também parabenizou as 

escolas de Campanário pelo belíssimo desfile realizado, pois sabe-se do esforço dos 

professores, de todo núcleo gestor e demais servidores. E solicitou ao secretário de 

Educação e ao Governo Municipal em nome dos pais, professores, servidores da educação 

e também dos vereadores para que este momento, em outros anos seja realizado no turno 

da tarde. Disse ter sido um sucesso mais teria sido mais apreciado se fosse a tarde, por 

conta do sol, horário de trabalho e etc. GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Hipólito 

usou a tribuna, cumprimentou a todos presente, a presidente e os colegas vereadores. 

Disse que estava aguardando um momento oportuno para parabenizar a polícia civil do 

município de Uruoca, pois no dia 22 de agosto, data também de seu aniversário um 

parente seu, pessoa tão amada, no qual devia muito favor, chamado Aurino, a quem tem 

muita gratidão, pois uma época que esteve muito doente ele o ajudou muito, nesta data 

foi brutalmente espancado pelo um rapaz, uma covardia pois estava embriagado. Era uma 

pessoa que não fazia mal a ninguém, e não se pode mais aceitar um crime ficar impune, 

sem nenhum tipo de penalidade. Disse não ter medido esforços para ajudar, pois não 

deseja que ocorra isso com ninguém principalmente covardemente como aconteceu.  E 

então polícia civil pela manhã prendeu o culpado, o delegado fez a prisão preventiva, e 

isso deve ocorrer com qualquer pessoa que tenha que responder pelos seus atos. Falou ter 

admirado a presidente por divulgar a notícia e que também viu em outros blogs. 

Pronunciou que a civil disse que todos os casos de 2019 tem sido resolvido, ela tem agido 

com seu papel. Portanto ele não poderia deixar de parabeniza-los e que a sociedade 



agradece quando se tem policias eficientes. A presidente agradece a fala do vereador 

Hipólito e completou dizendo que a sociedade se sente mis segura quando ela ver o 

trabalho da polícia civil sendo feito com eficiência manifestou que só sabe a dor de perder 

um parente quem passa por isso, principalmente quando é assassinado e o autor continua 

solto. Disse isso por ter tido um parente assassinado a alguns anos atrás e até hoje o autor 

não foi preso. Felicitou parabéns a polícia civil do município e a polícia militar também, 

por estarem realizando um excelente trabalho no município, nos deixando mais seguros 

e confiantes em nossas leis. Parabenizou a Secretaria de Educação e a todos envolvidos 

pelas belíssimas realizações em homenagem ao dia 7 de setembro, na qual já foi realizada 

nos distritos e convidou a todos os vereadores em nome do Secretário de Educação e do 

governo municipal para prestigiar o momento cívico na sede. Não havendo mais nenhum 

vereador inscrito na tribuna a presidente passa para a ordem do dia. ORDEM DO DIA:  

A presidente faz a leitura do projeto 26/2019 que “ Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal de Direitos do Idoso- FMDI e dá outras providências. Em seguida coloca o 

projeto em segunda votação. Projeto votado e aprovado por unanimidade. 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. 

  


