
ATA DA 6° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2019 às 10h00min, 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, Marcelo Ferreira Gomes eVicente Valdir Araújo. A 

presidente declara aberta a 6ª Sessão ordinária do segundo período legislativo, 

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

EXPEDIENTE: O vereador Antônio José Fernandes pediu um minuto de silêncio em 

nome do falecimento de Carlos Doca, o vereador Joel também pediu um minuto de 

silêncio em nome do falecimento de Antônia Augusta da Silva. A presidente também 

lembrou do falecimento de Cleci Mariano. Em seguida 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. Leitura do atestado do vereador 

Vicente Valdir Araújo, oficio n° 37/2019 referente a aprovação do projeto de lei n° 

26/2019, oficio n° 039 enviado pela Câmara em solicitação a presença de representantes 

da Cagece para devidos esclarecimentos sobre a problemática do falho abastecimento de 

água, aviso da Cagece sobre a paralisação emergencial no abastecimento de água em 

Uruoca na data de 10/09/2019 em alguns bairros e oficio n° 3508/2019 SEC.GER 

destinado à Procuradoria Geral de Estado para que seja providenciada a inscrição do nome 

do responsável na Dívida Ativa Estadual assim como para fins de execução judicial dos 

valores aplicados a título de multa. GRANDE EXPEDIENTE: O primeiro vereador a 

fazer uso da tribuna foi Francisco das Chagas que iniciou desejando bom dia a presidente, 

aos senhores vereadores e ao público presente. Cumprimentou os ouvintes da rádio 

Uruoca FM, disse ter ido a tribuna em nome do conselho da capela são Francisco de Assis 

em Paracuá, convidar os nobres vereadores e as pessoas presente para o festejo que dará 

início dia 24 de setembro e irá até dia 04 de outubro e em nome do presidente do conselho 

o senhor Chico Ferreira fazer esse convite. Relatou sobre a inauguração do CAFU- Centro 

de Abastecimento Farmacêutico de Uruoca, um prédio construído que demonstra que o 

governo municipal na pessoa do prefeito Francisco Kilsem a responsabilidade que tem 

com o povo. Disse lembrar que na primeira legislatura do prefeito Kilsem onde ele achava 

que as coisas não estavam dando muito para ele, e que falou várias vezes na tribuna que 

quem tinha votado nele por confiança continuasse confiando. Parabenizou o povo de 

Uruoca e agradeceu ao prefeito Kilsem por lhe proporcionar esse momento em que ele 

pode enaltecer sua administração, pôde ver uma obra bem-feita e quem vai se sentir 

melhor é que vai lá trabalhar e quem vai estar como usuário. Falou sobre as 25 obras no 

município, que entra uma e sai outra, e é muita coisa para um município como o nosso 

com menos de 13 mil habitantes. Também citou que também sabe que o governo está 

enfrentando uma grande crise política no país. Agradeceu ao prefeito pela oportunidade 

de nós de Uruoca ter uma gestão voltada realmente para o interesse da população. 

Parabenizou o líder político Keuly pela belíssima escolha que pôde fazer, depois de ter 



governado por 8 anos o município, e colocar pessoas que possam fazer muito pelo povo. 

Espera que as próximas pessoas que entrarem no governo de Uruoca, que ele tem como 

expectativa é que elas se espelhem nesta liderança que está existindo em Uruoca, que a 

administração do prefeito Kilsem está deixando gente sem palavras, que diziam que a 

administração estava um caos e que agora é hora de pensarem direito. Agradeceu e 

encerrou. 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 desejou bom dia a todos, cumprimentou todos os 

vereadores na pessoa do presidente Antônio José Fernandes, cumprimentou seu pai e ex-

vereador e sua irmã Clenilda e todos presentes e os ouvintes da rádio Uruoca FM. 

Explicou a mudança de horário da sessão que se deu por conta da inauguração do CAFU- 

Centro de Abastecimento Farmacêutico de Uruoca e agradeceu a disponibilidade e o 

consenso dos vereadores. Em primeiro lugar parabenizou a secretaria de educação na 

pessoa do secretário Paulo Ricardo e de toda sua equipe, todos que fazem a educação, 

servidores públicos, professores, gestores, pais, alunos, enfim toda a comunidade escolar 

pela belíssima apresentação do desfile cívico 7 de setembro e que o nosso não perdeu 

para nenhum outro município. Elogiou a secretaria e todos que fazem a educação de 

Uruoca pelo resgate de nossa história, pois a bastante anos estava parada, adormecida a 

questão do dia 7 de setembro e há dois anos na gestão do prefeito Kilsem vem sendo feito 

esse resgate em valorização ao momento cívico muito importante na vida do brasileiro, 

pois é o dia da independência do Brasil. Portanto parabenizou toda a comunidade escolar, 

a secretaria de educação e o governo municipal por este resgate na nossa história e pelas 

belíssimas apresentações tanto na sede, campanário, Paracuá e demais escolas que 

realizaram este momento. Felicitou parabéns a secretaria de saúde na pessoa da Silvania 

Queiroz e toda sua equipe por tudo que vem fazendo pela saúde do município de Uruoca, 

pois sabe-se que tem muitos problemas, mas toda a equipe que faz a secretaria de saúde 

está sempre disposta a ajudar a população e em trabalhar em prol deste município. Disse 

que não medem esforços para ajudar, tanto enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

médicos enfim servidores todos públicos. Então parabenizou a secretária Silvania e 

governo municipal pela belíssima inauguração do CAFU que tem a sua frente duas 

pessoas brilhantes o Eledilsom e a Karla Aquino. Disse parabenizar tanto pelo ambiente 

como por todos que irão trabalhar no CAFU, inclusive dona Rita, uma pessoa que encanta 

a todos. Parabenizou o prefeito por todas as obras que estão sendo feitas no município 

que são 25 obras em andamento e uma coisa que lhe chama atenção foi a questão de 

quebrar os paradigmas em relação a nomear prédios e ruas com nomes de políticos e na 

gestão do Kilsem isso vem mudando, está dando vez aquelas pessoas simples e do povo, 

pessoas de bem, que representa mais o povo a classe como agricultor e dona de casa. E 

isso aconteceu quando os vereadores junto com  governo municipal foi denominar as ruas 

tanto da sede, quanto de campanário e Paracuá ele deixou bem aberto para que pudessem 

nomear pessoas do povo,  da localidade, inclusive campanário tem vários nomes de 

pessoas que não foram político, pessoas simples, trabalhador e citou nomes como seu 

Chico Bené, Cabloco da hora, Antônio Florêncio, Mundico Eugênio e outros, exemplos 

de ruas do campanário e que o prefeito deixou a vontade para escolher e isso é muito 

bonito pra realidade do município, pois essas pessoas foram as  que realmente criaram 



nosso município que contribuíram, foi o agricultor, dona de casa, pessoas que trabalharam 

em épocas difícil e conseguiram viver, muitos com famílias  grandes. Falou que essa é 

mais uma marca da gestão do prefeito Kilsem que lhe chama muita tenção pois deixa 

mais à vontade para homenagear essas pessoas mais simples, e essa é mais uma qualidade 

do prefeito Kilsem lembrar dessas pessoas, assim como lembrou de seu Isaias Rodrigues 

um agricultor, pessoa da comunidade, homenageado no prédio CAFU. Elogiou ele por 

mais essa iniciativa em reconhecer o povo, está sempre trabalhando pelo povo. E felicitou 

parabéns ao governo municipal e a todos seus secretários que muito vem fazendo por esse 

município. Agradeceu mais uma vez a todos os vereadores pela disponibilidade, pelo 

compromisso com a casa e pelo consenso quando é solicitado mudanças de horário, que 

tem sempre o apoio, e é muito grata. O vereador Antônio José pediu aparte e disse fazer 

parte das palavras da vereadora Fátima em homenagear o prefeito, parabenizou pela 

homenagem feita, e da oportunidade dada em dar nomes, disse que seu pai que foi 

homenageado e citou vários outros nomes. A vereadora Fátima retomou sua fala e disse 

que se sentem muito felizes em está homenageando famílias simples, mas que muito 

contribuíram para nosso distrito e município. Desejou bom dia todos e bom fim de semana 

e encerrou. ORDEM DOA DIA: A presidente faz a leitura do projeto n° 27/2019 que “ 

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 leitura do parecer da comissão de Constituição, 

Justiça e Redação. O parecer foi colocado em votação, votado e aprovado por 

unanimidade.  Projeto n°27/2019   colocado em primeira votação, votado e aprovado por 

unanimidade. Leitura do 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.  E leitura do Parecer da comissão de 

Constituição, Justiça e Redação. Parecer colocado em votação, votado e aprovado por 

unanimidade. Projeto n°28/2019 colocado em primeira votação. 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. 

  

 


