
ATA DA 9° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2019 às 09h00min, 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 e Vicente Valdir Araújo. A 

presidente declara aberta a 9º Sessão ordinária do segundo período legislativo, 

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

n°087,088,089,090,091,092,093,094,095,096/2019 documentação comprobatória da 

receita e despesa da Prefeitura Municipal de Uruoca relativo ao mês de agosto, oficio 

circular nº12/2019-UEX ASS. DE PAIS E COMUITÁRIOS DA E.M.T.I.E.E.F Naiza 

Lira Rocha referente a deliberação do recurso financeiro do PDDE (Programa Dinheiro 

Direto na Escola), oficio circular nº12/2019 a deliberação dos recursos financeiros do 

PDDE oriundos do FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, oficio 

circular nº11/2019 a liberação dos recursos financeiros do PDDE(MAIS 

ALFABETIZAÇÃO 2019), notificação aos Partidos  Políticos e Sindicatos dos 

Trabalhadores de Uruoca de deliberação do PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola 

ano 2019 DO CEI Vânia Rocha. A presidente faz a leitura da mensagem n°29/2019 o 

dever constitucional de apresentar tempestivamente o presente Projeto de Lei que dispõe 

sobre a Proposta Orçamentária do Município de Uruoca para o exercício financeiro de 

2020, em obediência ao contido no art. 42 § 5º da Constituição Estadual, atualizado pela 

EC 472001, é para mim uma honra. Leitura dos atestados dos vereadores Hipólito Ferreira 

de Oliveira e Evilaques Araújo da Silva. GRANDE EXPEDIENTE: O vereador Joel 

Pereira foi o primeiro a fazer uso da tribuna, que iniciou desejando bom dia a presidente, 

aos colegas vereadores, a população presente, aos ouvintes da Uruoca FM, ao Vicente e 

Eder responsáveis pela banda de música de Uruoca, e os parabenizou pelo excelente 

trabalho. Falou sobre a eleição a conselho tutelar que foi maravilha, mas houve muitas 

reclamações por conta de poucas urnas, tanto na sede como nos distritos e espera que na 

próxima eleição vejam com mais atenção a questão das urnas. Em Paracuá pessoas 

desistiram de votar por causa do tamanho da fila. Na sede e em campanário ocorreu o 

mesmo. Parabenizou os cincos mais votados que foram eleitos, em especial ao Inácio 

Fontele do distrito de Paracuá que teve uma votação expressiva.  Também citou sobre as 

pessoas pedirem voto e não terem ética, que não há necessidade está difamando ninguém, 

em vez de pedir voto para um candidato predileto ficam é falando mal dos outros. Não 

citou nome de ninguém. Falou das dificuldades deles políticos para ajudarem as pessoas 

e outros que entram na política para estar falando dos outros. Disse ter entrado na política 

com a vocação de ajudar aquele que mais precisa e até 2020 é esse seu compromisso com 

a população do município de Uruoca, respeitando desde a criança ao idoso. E agradeceu 

e encerrou. O próximo vereador foi Marcelo Firme que desejou bom dia a todos, 

cumprimentou a presidente e os colegas vereadores, os ouvintes a rádio Uruoca FM, o 

secretário Eraldo Lima, amigo Noberto, Eder Viana e banda. Falou sobre os pais e suas 



maiores riquezas, o que eles têm, que são os filhos, que 12 de outubro é dia das crianças, 

que são tão importantes, são o futuro do município, do país. Também citou sobre muitos 

problemas que ocorrem, abusos e violências, e tudo isso que envolve crianças lhe deixa 

muito indignado. Relatou que o dia da criança foi criado 1924 uma proposta criada pelo 

deputado Galdino do Valle Filho, mas só ficou conhecida em 1960 devido uma campanha 

de uma loja de brinquedos e então de lá para cá se comemora o dia das crianças. Também 

lembrou que se comemora dia 12 o dia de nossa senhora Aparecida padroeira do Brasil, 

todos sabem da história que ela foi encontrada por pescadores em um rio e hoje se 

encontra na basílica em São Paulo. Teve a sorte de ficar em frente a imagem de nossa 

senhora aparecida pediu benção a todos os brasileiros. Abordou sobre os festejos de 

Campanário e parabenizou o prefeito Kilsem pois ele foi criador do puxa o fole, concurso 

de sanfona realizado todo ano em campanário, já vai ser sua 6ª edição e o prefeito 

publicou e estendeu de um dia para dois dias 15 e 16 janeiro. Parabenizou também todos 

os conselheiros tutelar eleitos e como o vereador Joel falou foi lamentável o número de 

urnas, campanário a votação foi boa, mas sempre que iam votar a fila estava imensa por 

conta de uma urna só, disse achar necessário duas urnas. Disse que enquanto estava na 

fila várias pessoas desistiam de votar por não aguentar esperar. Agradeceu e desejou a 

todos um bom fim de semana. O vereador Hipólito Oliveira foi o próximo a usar a tribuna 

e iniciou desejando bom dia a presidente, aos colgas vereadores, todos presentes, o 

secretário Eraldo Lima e Noberto. Disse ir na mesma fala do vereador Joel e vereador 

Marcelo a respeito da eleição para conselho tutelar, disse ter sido um pouco mal elaborada 

a forma de conduzir a eleição e que venha servir de exemplo para daqui quatro anos não 

aconteça o que houve prejudicando o bom funcionamento da democracia, pois uma 

população de 10 mil eleitores e poucas urnas, e deu exemplo de Moraújo que teve cinco 

urnas, então prejudicou muito os candidatos e também os eleitores em que muitos não 

puderam exercer seu papel. Obtiveram uma votação muito baixa, campanário com mais 

de 2 mil eleitores aptos a votar e não chegou nem a 800 votos, porque as pessoas desistiam 

de esperar, disse que ele passou mais de quatro horas na fila e como ele foram muitos. O 

vereador Valdir pediu aparte e concordou que houve uma falha e disse que o maior 

prejudicado foi a sede pois tem em seu arredor quase 60% dos eleitores com duas urnas. 

Campanário, Paracuá, Boa vista e baliza que dá uns 40% teve sufoco, imagine Uruoca 

com pouco mais que Campanário em votantes e também o número de candidatos, uns 8 

e foi eleito um, porque tinha muito candidato e poucos votos, as pessoas chegavam para 

votar e as filas enormes então voltavam e não votavam e também teve pouco interesse. 

Disse que depois da eleição as pessoas ficaram falando que os conselheiros tutelares 

foram iguais os vereadores, mas existe uma diferença, quando houve eleição para 

vereador saiu da sede quase mil votos para o distrito e agora os três conselheiros eleitos 

do distrito de campanário não levaram 80 votos da região. Portanto ele acha que foi a falta 

de interesse da população de Uruoca em votar devido à falta de urna e é melhor uma 

organização. O vereador Evilaques também pediu aparte e falou que a sede foi mais 

prejudicada que os distritos e a escola ajudou muito pois tinha onde as pessoas ficarem e 

aguentar esperar. Vereador Hipólito e parabenizou os cincos conselheiros eleitos, que 

foram escolhidos pelo povo. Também abordou sobre sua intenção de entrar com um 

requerimento, mas conversou com a presidente que imediatamente entrou em contado 

com o prefeito e fez o convite ao mesmo para vim até esta casa falar sobre os precatórios, 

pois é sempre questionado por alguns professores sobre a situação. Por isso ele 

juntamente com a presidente decidiram realizar convidar prefeito, os sindicatos e os 

professores. Lembrou do dia 15 de outubro dia do professor que é uma categoria tão 



importante para nosso município, Estado e país que luta todo dia, citou vereador Francisco 

que sabe a importância do professor, que está na sala de aula repassando conhecimento. 

Citou também que a presidente também sabe dessa importância, uma pessoa próxima a 

educação, professora também, enfim todos, inclusive o prefeito já foi professor. Portanto 

ambos têm interesse em esclarecer as dúvidas. Vereador Joel pediu aparte e disse reforçar 

o convite principalmente aos professores e representante da APEOC e outras autoridades. 

Vereador Hipólito retomou sua fala e agradeceu a presidente por ter concordado em abrir 

o espaço para esses esclarecimentos, trouxe a ideia e a mesma concordou. Falou sobre ter 

andado em Jurumenha e umas pessoas lhe procuraram pedindo para ele procurar saber 

sobre o andamento dos banheiros, kit sanitários, porque foi iniciado e não foram 

concluídos, disse ter ficado de saber como estava o andamento. A presidente disse que os 

banheiros são financiados pela Funasa e uma empresa está executando os serviços e que 

vai procurar entrar em contato entrar com a empresa e ver e solicitar  o prazo da conclusão, 

pois tem interesse também que seja concluída essa obra na região. Vereador Hipólito 

retomou sua fala disse ficar no aguardo, falou que alto e saco gostaria de saber sobre a 

água. Agradeceu e encerrou. O vereador Valdir Araújo pediu um minuto de silêncio para 

homenagear as famílias de Raimunda Paloma da silva e Zeferina Fonseca conhecida 

como mimosa que vieram falecer. A presidenta 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 que desejou bom dia aos 

vereadores, ao presidente, ao Eder Viana e seu amigo Vicente representando a banda do 

município e cumprimentou os ouvintes da rádio Uruoca FM. Primeiramente estendeu o 

convite a todos os vereadores em nome do governo municipal e da primeira dama Lidiane 

e a secretaria de ação social para o 1º festival da criança em Uruoca, dia 13 de outubro, 

mas uma iniciativa do governo municipal de prestigiar as crianças do município,. Disse 

ao vereador Marcelo ter ficado muito feliz com a pastagem sobre o 6º puxa o fole de 

campanário, que foi também criado pelo governo municipal de Uruoca é em homenagem 

a um simples rapaz, cidadão de campanário que foi a óbito eletrocutado por um raio e era 

um jovem sanfoneiro que estava começando sua carreira. O vereador Marcelo pediu 

aparte e agradeceu a presidente por compartilhar isso, pois não sabia que a criação do 

puxa o fole era homenagem ao Netinho do acordeom, agradeceu ao prefeito Kilsem por 

sempre nos prestigiar e prestigiar os distritos, falou sobre a sessão do dia 04 que era dia 

de são Francisco padroeiro do distrito de Paracuá e disse que a pedido do vereador 

Francisco com apoio do vereador Joel não teve sessão, e no mês só haverá três sessões. 

Convidou o prefeito Kilsem, sindicatos: (APEOC, SINDCEMUM) e professores para 

participar da sessão ordinária do dia 18 de outubro. Vale destacar que a sessão ordinária 

seria dia 19 de outubro em Paracuá, mas com o apoio de todos os vereadores foi 

transferida para dia 18 de outubro. A vereadora falou sobre uma reunião que esteve 

presente dia 02 de outubro da Cogerh em campanário para tratar da alocação de água 

estão operando normalmente liberando água a cada dia 30 do mês de acordo com o foi 

combinado nas reuniões do comitê de bacias. Vereador Hipólito pediu aparte e pediu 

desculpa por não poder comparecer à reunião da Cogerh. a vereadora Fátima retoma sua 

fala e citou sobre a questão do conselho, parabenizou os cincos conselheiros eleitos e 

junto com os senhores vereadores que foram a tribuna deixar sua indignação quanto a 

questão das urnas, que foram poucas para o número de eleitores, Campanário 2851 

eleitores aptos a votar e votaram 759  disse ter passado mais de 3 horas esperando votar, 

e  que ficou muito feliz de ver o quanto o povo uruoquense exerce seu papel de cidadania. 

O vereador Valdir pediu a parte e questionou se a vereadora sabia o úmero de leitores que 



estavam aptos a votar na sede? A vereadora respondeu que eram 5206 eleitores e votaram 

1279.  Campanário 2851 e votaram 759. Campanário, Baliza e Boa Vista juntos somam 

um total da 3.671 aptos até aquele momento e votaram 1.111, em Paracuá 1.106 e votaram 

462 ou seja os candidatos foram prejudicados e a decepção dos eleitores que não poderam 

exercer sua cidadania. O Vereador Francisco disse que já sentiu esse problema na pele 

porque já foi secretário da assistência social e passou pela eleição do conselho tutelar e 

uma coisa bem clara, a justiça eleitoral não tem nada a ver com eleição do conselho 

tutelar, se baseamos pela eleição passada não queiram nem saber o protocolo que dar para 

o município conseguir essas urnas com a justiça eleitoral. A vereadora Fátima retomou 

sua fala e disse ao vereador Hipólito que a questão do alto e saco está sendo resolvida e 

brevemente estarão com água em suas torneiras até final do mês o problema é 

solucionado. Agradeceu e desejou a todos um bom fim de semana. A presidente chamou 

a tribuna popular Eder Viana, desejou bom dia aos vereadores e todos presentes e a 

gradeceu a presidente pelo espaço. Falou sobre um evento de inclusão social e artistas 

cultural que irão promover que será dia 19 de outubro, é um encontro de bandas que nesse 

encontro vão trazer bandas de outro município inclusive orquestras que já tem bastante 

conhecimento na área da música e querem contar o apoio dos vereadores, explicou que 

associação deles é uma associação sem fins lucrativos, que há 6 anos trabalha nessa área 

de inclusão social dando oportunidades aos jovens uruoquense, agradeceu e encerrou. A 

vereadora Fátima chamou a tribuna popular o senhor Vicente outro integrante da banda 

de música que desejou bom dia a todos, cumprimentou a mesa em nome da presidente 

Fátima Aragão e a todos os vereadores, seu parceiro Eder Viana, todos os presentes e os 

ouvintes da rádio Uruoca FM. Disse estarem atrás de apoio dos amigos para poder fazer 

esse evento no município que há 6 anos estão nessa batalha e não vão deixar a peteca cair 

porque trabalham com crianças, jovens e a banda foi construída dentro do projeto, então 

não poderia deixar de falar das crianças pois está chegando seu dia e acredita que 

trabalhando com essas crianças a sociedade vai ter um bom resultado, são o futuro de 

nossa cidade, do país. Vicente pediu informações como faz para conseguir uma 

declaração de utilidade pública porque estão com uma doação para receber da escola 

Olímpio Sampaio, computadores, televisão, máquina de xerox e precisam dessa 

documentação em seguida agradeceu e encerrou. O vereador Valdir pede a fala e disse 

que acha que deve partir da prefeitura, não sabe se é necessário votar, pois quando há 

qualquer entidade assim, o prefeito decreta de utilidade pública, como por exemplo um 

terreno, mas não sabe se nesse caso é necessário mandar um projeto para câmara ou se é 

inciativa própria do executivo. A presidente disse que pode procurar se informar direito e 

depois dar o retorno, parabenizou a escola Olímpio Sampaio pela doação e disse aos 

representantes da banda que podem contar com apoio dela. Parabenizou todos 

componentes da banda pelo trabalho que vem realizando no município. ORDEM DO 

DIA: Nenhum projeto em pauta no 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. 


