ATA DA 7° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO
ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.
Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2019 às 09h00min, no distrito de Campanário,
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, Hipólito Ferreira de Oliveira, Marcelo Ferreira Gomes e Vicente Valdir Araújo.
Estando ausente o vereador: Joel Pereira de Sousa. A presidente declara aberta a 7ª 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. Leitura do atestado do vereador Joel Pereira, oficio n° 22/2019,
conselho municipal da criança e do adolescente, solicitando o espaço da casa para a
realização de audiência pública com os candidatos a conselheiro tutelar. Oficio n°
40/2019 destinada a secretaria de gestão em resposta ao projeto de resolução. A presidente
solicitou um minuto de silêncio em nome do falecimento da agente de saúde valderez
Rodrigues, ao pai do Nini e ao Chico Tibúrcio. GRANDE EXPEDIENTE: Nenhum
vereador escrito na tribuna. A presidente aproveitou o momento para passar algumas
informações, citou os três compromissos agendado para a semana, dia D de encerramento
da leitura, inauguração da brinquedopraça e da praça na segunda dia 23 de setembro 2019,
e na sexta as 5horas da tarde haverá inauguração da praça Aniceto Rocha e praça Joaquim
Garcez Rocha e em nome do governo municipal estendeu convite a todos os vereadores.
Sugeriu aos vereadores a mudança de horário da sessão para o turno da tarde assim após
terminar a sessão, todos podem participar da inauguração. Também falou sobre a
audiência pública que acontecerá na segunda dia 23/09 com os candidatos a conselheiro
onde o promotor estará presente e convidou todos os vereadores a participar. Parabenizou
o prefeito pelas belas obras, só esta semana será inauguração de 3 praças. O vereador
Valdir Araújo por questão de ordem explicou que a brinquedopraça é uma reinauguração,
que na verdade é a inauguração dos brinquedos e da academia de saúde e disse que em
outros municípios foram até construídas praças pois não tinha para receber os brinquedos,
mas em Uruoca foi realizada uma reforma e fincaram os brinquedos. Disse que a praça é
uma praça muita antiga que ela tinha um nome simbólico de praça Castro Alves, mas na
rua tinha uns moradores como seu Antônio Cunha, ele estava completando 100 anos e o
vereador disse que uma das coisas que fez de maior importância foi colocar o nome da
praça de Antônio Ferreira Cunha, que inclusive tem uma família muito grande e na
segunda-feira veio o vereador Raimundo firme, neto do senhor homenageado, e trouxe
seu pai para inauguração na qual foi adiada. Mas disse ser uma das coisas boas que ele
fez homenagear seu Antônio cunha. A presidente disse que teve a oportunidade de
conhecer o vereador Raimundo, é vereador em fortaleza, e filho de Uruoca, uma pessoa
excelente. O vereador Valdir Araújo por questão de ordem disse que tem o vereador
Raimundo Firme e Odessio Carneiro que é filho de Uruoca também. Para ver como a
câmara está bem desenvolvida com dois representantes na câmara de fortaleza. E disse
que semana passada teve uma votação dos canudinhos de plástico na câmara de Fortaleza

e o vereador Odessio foi o único que votou contra, dando suas razões e explicando o
porquê. A presidente disse que o vereador alegou que para as grandes empresas isso não
faria diferença, mas para o pequeno ia fazer falta. Ele é uma pessoa ótima de lidar, ganhou
o título de cidadão fortalezense. Falou sobre a reunião da brinquedopraça em que
estiveram presentes alguns vereadores, em que alguns representante do Estado vieram
falar, explicaram sobre a brinquedopraça, como funcionava, e os programas sociais do
governo do Estado, mas lhe chamou atenção quando falaram que Uruoca está um passo
à frente de alguns municípios, onde os outros município só adaptaram para receber os
brinquedos e Uruoca quando soube que ia receber os brinquedos reformou
completamente a praça, a reforma é do prefeito e a brinquedopraça do governo do Estado.
O vereador Antônio José disse querer fazer parte da fala da presidente em parabenizar o
prefeito, disse que esteve com ele acompanhando o calçamento em campanário e foram
até a escola que está sendo construída e disse ter até citado que uma das melhores escolas
era a escola né Conrado, mas agora vai ser essa que irá ser inaugurada em janeiro. Mais
uma obra a ser inaugurada. A presidente disse que diante mão ela fica muito feliz pois a
escola vai receber uma homenagem lindíssima que vai ter o nome de Diva Marques Viana
uma pessoa querida. E está programada para ser inaugurada próximo ano. Por questão de
ordem o vereador Valdir falou que escuta essas notícias de várias inaugurações, que o
prefeito tem 25 obras, e deixa bem claro que eles vereadores tem grande parte nessas
obras, porque sem o apoio da câmara, prefeito não realizaria essas obras, então ele está
contando com o apoio de 9 vereadores. Parabenizou todos os colegas vereadores, porque
isso faz parte da administração. Disse se deparar com pessoas em Uruoca que gozam com
a cara dele, dizendo que vereador não faz nada, para que serve? Quando ele está zangado
ele diz não serve para nada, pois as coisas que estão fazendo se não fosse eles vereadores
eles não estariam trabalhando, pois são 9 vereadores aprovando projetos que vem
beneficiar o município, nenhum vem para beneficiar a si próprio, então estão aprovando
coisas boas para o município, tudo tem suas participações na administração e obras
realizadas, e as pessoas tem que ver isso, que vereador serve para ajudar administração e
aprovar aquilo bom para a sociedade. O vereador Francisco ressaltou que nas duas
legislaturas do prefeito Kilsem uma coisa inédita no município de Uruoca declaradamente
o apoio de 8 vereadores, tanto na primeira legislatura como agora. Tem o vereador
Hipólito que foi eleito pela coligação da oposição, ele hoje tem seus princípios políticos
oposto ao nosso, mas todos os projetos que vem em benefício da população ele não cria
obstáculo nenhum, isso é inédito de 62 anos de emancipação política um prefeito ter 8
dos 9 vereadores. E que a câmara municipal de Uruoca é umas das mais falada em termo
de desenvolvimento e em ajudar governabilidade do município. Vereador Marcelo pede
aparte para falar do convite circular, um convite para o segundo celebra Uruoca, que há
um ano atrás a câmara municipal de Uruoca aprovou o dia do evangélico no município,
um projeto vindo do executivo e aprovado por unanimidade. Que homenageia os
evangélicos do município, que na época foi criada uma comissão entre os evangélicos de
Uruoca e campanário para discutir como iria ser feito esse dia, que seria celebrado na
última semana do mês de setembro, e disse vai ser realizado agora dia 27 e 28 de setembro
e disse ter sido levantando pelo pastor da assembleia de campanário se poderia fazer esse
acordo de ser um ano em Uruoca e outro em campanário por conta de campanário ter

muito evangélico e gostaria de ver com presidente se deram alguma informação. Se o
secretario Orlando Lima falou se vai ser só na sede mesmo? A presidente disse que o
evento na lei é um dia de evento e o evento é na sede dia 28, só que eles se organizaram
e colocaram em campanário dia 27 uma abertura e dia 28 o encerramento em Uruoca que
vai ter o apoio da prefeitura, é um evento bonito e todos podem ir apreciar. Falou das
localidades de saco, alto e estreito pois lá teve um problema no sistema, foi colocado
bomba, todos estavam com água nas torneiras, mas houve um assalto e roubaram bomba,
fios, tudo, mas essa semana o prefeito mandou uma equipe lá, ela disse ter acompanhado
e deram uma olhada para fazer o levantamento do que precisa para voltar a funcionar e
acredita que até o início do próximo mês a água volte a funcionar. Agradeceu ao prefeito
por estar sempre atendendo os pedidos e reclamação do nosso povo e pediu desculpa ao
povo das localidades e que aguardassem mais um pouco e iam ver um meio de segurança
para não acontecer mais isso. Por questão de ordem o Vereador Antônio José disse ter
falado com Kilsem e ele disse ver um meio de segurança onde tem essas bombas para
evitar acontecer um roubo desse novamente. A presidente disse que deu a sugestão e estão
providenciando o que deve ser feito lá. Disse ter pistas de quem fez o vandalismo.
ORDEM DO DIA: A presidente faz 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. Projeto n° 27/2019 colocado em segunda 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. Projeto n°28/2019
colocado em segunda votação, votado e aprovado por unanimidade. A presidente falou
sobre os vereadores de Uruoca terem um passo à frente aos outros municípios quanto
câmara, eles têm suas diferenças, mas na câmara tem o respeito. Parabenizou o vereador
Hipólito e agradeceu pela forma como vem contribuindo e atuando na câmara municipal
de Uruoca, agradeceu ao vereador Vicente Valdir pois tem ajudado bastante na câmara e
parabenizou também pois no período como presidente, pôde observar que o dele foi o
mais organizado. Tudo respeitando as ordens. Foi observação que ela fez, que cada vez
as coisas vão melhorando e a gente aprendendo, que na época do seu Valdir como
presidente era tudo mais difícil, pois não tinha acesso à internet. Disse contar com o apoio
dele te fim do ano. Agradeceu seu Francisco também sempre presente; e convocou seu
Francisco e Valdir para marcar um dia para analisar o regimento interno. E agendar com
os vereadores para atualizarem o regimento até fim do ano, fim de seu mandato. 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.

