ATA DA 8° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO
ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.
Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2019 às 15h30min, 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, Joel Pereira de Sousa, Marcelo Ferreira Gomes e
Vicente Valdir Araújo. Estando ausente os vereadores: Evilaques Araújo da Silva e
Hipólito Ferreira de Oliveira. A presidente declara aberta a 8ª 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. Oficio n°42/2019 informando sobre a aprovação do projeto
n°28/2019, oficio n°272/2019 referente a solicitação da câmara municipal de Uruoca para
a realização da Audiência Pública de prestação de contas do 2° quadrimestre de 2019 da
secretária municipal da Saúde, convite da Cogerh para a reunião de abastecimento do
Açude Angicos no dia 02 de outubro. A presidente reforçou o convite da Cogerh, falou
que a casa enviou um convite a Cagece solicitando explicações sobre o abastecimento de
água em Uruoca e Inácio coordenador do sistema em Uruoca pediu uma data para que a
Cagece pudesse ir até a casa para dar a explicação e sugeriu que enviasse um convite a
Cogerh que é responsabilidade deles e ela disse ter falado que a Cagece tem poder
suficiente para eles enviarem esse convite a Cogerh. Disse que o tribunal de contas manda
os ofícios via WhatsApp agora, e o link para acessar. Fez a leitura do oficio
n°08394/2019- SEC.GER. Comunicando que o processo n°21119/2018-5 foi julgado, nos
termos do Acórdão n°1520/2018. Leitura do oficio n° 08462/2019- SEC. GER.
Comunicando que processo n° 25226/2018-4 foi julgado, nos termos do Acórdão
n°1837/2018. GRANDE EXPEDIENTE: O primeiro vereador a usar a tribuna foi Valdir
Araújo que desejou boa tarde a presidente, aos colegas vereadores, o público presente e
povo de Uruoca, disse que na última sessão falou sobre a praça Antônio Ferreira Cunha,
e disse querer dá uma ênfase maior a esse projeto de decreto legislativo, projeto esse que
dar nome a uma praça antiga que tinha um nome provisório que não tinha sido oficializado
e ele achou por bem fazer um projeto de decreto legislativo que fez a leitura do projeto
n°08/03 dá nova denominação a praça, que indica a câmara municipal de Uruoca decreta
Art. 1° fica denominada de praça Antônio Ferreira Cunha a praça Castro Alves, localizada
no centro da cidade de Uruoca. Art. 2° este decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 3° revogam-se as disposições encontrário. Sala das sessões da Câmara
Municipal de Uruoca, em 01 de abril de 2003. Decreto legislativo n° 08/03 de 04/04/2013,
é um projeto do dia 01 e foi sancionado dia 04. E concidentemente a data do projeto é a
data do aniversário de seu Antônio Ferreira no qual fazia 100 anos, e disse que é sabido
que a lei não permite nomenclaturas de pessoas vivas, mas uma homenagem para uma
pessoa com 100 anos ele acha que não tem lei que venha ser contrária a isso. A presidente
questionou o vereador Valdir se na época Antônio Ferreira era vivo? O vereador disse
que ele era vivo, mas no dia 06 de julho faleceu. A presidente falou que o projeto de

decreto foi como se fosse um presente de aniversário de 100 anos dele. O vereador
retomou sua fala e disse que era exatamente isso, uma homenagem a um cidadão cuja a
família é um exemplo para todos de Uruoca, disse ter muito haver com esse povo, tem
quatro compadres, vários afilhados, tem um neto dele casado uma irmã sua. É uma família
democrática, religiosa, sempre aparece algum dar oposição, mas não se tem nenhum
problema político com eles, então achou de grande importância e tem certeza que este foi
um dos melhores projetos que ele deu entrada na câmara, é um projeto de gratidão onde
a praça é localizada em frente à casa de Antônio Ferreira e vários filhos que ficam em
torno do quarteirão e tem destaque na família que é Raimundo Firme, saiu de Uruoca com
sua maioridade e chegando em fortaleza hoje é um vereador na câmara de Fortaleza e foi
agraciado com um título de cidadão fortalezense. Disse que na época do projeto contou
com a votação dos vereadores, Valdir Araújo como autor, tinha vereadora Aldebiza,
vereador Tiril, vereador Auricevânio, vereadora Consuelo, vereadora Silvânia, vereador
Valdir Mundoca, vereador Aragão Ximenes e vereador Elônio Sales todos votaram a
favor e ele só tem a agradecer e parabenizar por essa família. Também falou sobre a
inauguração da praça Aniceto Rocha, essa praça antiga foi construída pelo Aniceto
Rocha, mas ela não tinha esse nome, como na época ela foi construída com dois canteiros
com a letra A e R ficou chamada assim de praça Aniceto Rocha, mas agora o prefeito vai
homenagear com a reinauguração da praça na qual ele acha bem merecido, disse ter
convivido com ele desde sua maioridade, e parabenizou os familiares do senhor Aniceto.
O próximo vereador foi Joel Pereira que desejou boa tarde a presidente, aos colegas
vereadores, o público presente Zequinha, Abidias. Reforçou o convite da festa no distrito
de Paracuá que deu início dia 24 e vai até dia 03 de outubro, convidou a população de
Uruoca para marcar presença pois a festa sem população não é festa e conta com a
presença de todos para engrandecer a festa em seu distrito, disse que antes era uma festa
muito bonita, mas ultimamente tem ficado mais fraca, mas irão retomar com isso e vai se
uma grande festa. Disse que não poderia deixar de falar que tinha visto uma foto do
prefeito realizando trabalho na praça em Uruoca, onde estava plantando e isso deixa o
povo feliz porque não se vê por aí um prefeito plantando, uma humildade, isso deixa a
população confiante. E também demonstra que o estado tem pessoas que demonstra
interesse em crescimento, pois planta é vida. A presidente disse que em todas as praças
que foram construídas o prefeito esteve plantando. O vereador Valdir pediu aparte e disse
que acha que o prefeito tem uma mão muito boa para plantar, pois disse que ele plantou
lá na praça da igreja e está tudo florido. O vereador Joel retomou sua fala e disse que isso
demonstra a humildade do prefeito em reformar as praças e sai plantando, traz benefício
há população. E espera que a população cuide dessas praças porque estão muito bonitas.
E agradeceu. Próximo vereador foi Francisco das Chagas que desejou boa tarde a
presidente e aos colegas vereadores, aos funcionários da casa e ao público assistindo bem
representado por campanário e Paracuá. Disse ter ido a tribuna , ele em nome da mesa
diretora da casa agradecer ao chefe político do executivo por ter convidamos-vos para
mais um evento de reinauguração das feitorias que estão sendo feitas em nossa cidade,
ele fazendo parte da mesa diretora como primeiro secretário agradece ao prefeito por mais
uma obra que está sendo entregue para a comunidade e disse que vendo o pronunciamento
do vereador Joel que umas das principais coisas é se cuidar e fazer, mas também é a

comunidade cuidar e conservar. Pois muita das vezes insiste no desejo da destruição, disse
ter alguns tempos reclamações de alguns ginásios do município sendo depredados pelas
pessoas, pessoas que tem coragem de quebrar uma planta, uma grade de um ginásio, isso
é destruí o bem próprio. Então fica seus agradecimentos também pelas obras que estão
sendo realizadas no distrito de Paracuá, os calçamentos, as praças que já vão ser
reformadas. Também deixou seu convite reforçando o convite do vereador Joel para
festejos de são Francisco de Assis e pediu a quem esteva lhe ouvindo para se fazer
presente ao festejo e se espera que seja uma festa bastante movimentada, mas precisa da
frequência de mais pessoas. Falou está em nome do presidente do conselho da capela para
lembrar os nobre colegas vereadores sobre os envelopes que foi distribuído que façam o
que puder e disse que para ele é uma grande satisfação ser vereador do município de
Uruoca pelo motivo de ver uma câmara e trabalhos dos vereadores com harmonia e que
escuta por ai algumas câmaras de vereadores que não passa de uma briga briga de
vereadores, coisa que não leva a nada a não ser o atraso, e o povo não quer ver briga, de
ir a tribuna por exemplo reclamar de poeira no mês de outubro e lama no mês de abril e
que tudo colocam culpa no prefeito. Que hoje graças a Deus eles tem a concordância entre
vereadores e harmonia do legislativo ao executivo e é isso que lhe dar coragem, ver uma
câmara que realmente quando chega projetos que são de inteira precisão para
desenvolvimento do município não tem argumentos contrário de jeito nenhum e
agradeceu. A presidente reforçou o convite para o celebra Uruoca, também reforçou o
convite para os festejos de Paracuá e convidou todos para visitarem o site da câmara, onde
tem as matérias, as leis, tudo sobre o que queiram conhecer sobre um pouco mais da
câmara e pediu desculpa por algumas falhas no sistema, mas ainda está sendo atualizado.
Falou da ouvidoria que funciona também através do site que pode ser usada. Agradeceu
a visita do ex-vereador Moésio, disse que um comentário vindo dele é uma honra e ele
parabenizou a câmara pelos trabalhos e pela harmonia que tem hoje, enfim parabenizou
o município pelo todo, pelo seu desenvolvimento. A presidente agradeceu a visita disse
que a casa está sempre aberta. O vereador Francisco por questão de ordem parabenizou a
presidente pela sua preocupação em deixar realmente a transparência do trabalho
legislativo no site, isso é muito importante. E falou do ex-vereador Moésio que foi um
grande vereador na época e teve a oportunidade de legislar por 4 meses junto com ele, era
muito entendido, era opositor, mas quando falava uma coisa ele dava embasado
profundamente através de documentação e testemunhos, então ele chegar e enaltecer a
câmara é porque se está no ritmo de grande harmonia e isso reflete muito no poder
executivo pois um prefeito que trabalha com responsabilidade consegue unir tudo. A
presidente falou sobre a atualização do regimento e disse que Moésio se despôs a ajudar.
Agradeceu a presença dos vereadores e de terem concordado com a mudança de horário
da sessão por conta da reinauguração para que pudessem participar. Parabenizou o
governo Municipal pelas obras em especial a que vai ser inaugurada, a Praça Aniceto
Rocha. ORDEM DO DIA: Nenhum projeto em pauta para o dia. 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.

