ATA DA 17° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO
ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.
Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2019 às 19h00min, 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, Joel Pereira de Sousa, Hipólito Ferreira de Oliveira, Marcelo Ferreira Gomes e
Vicente Valdir Araújo. A presidente declara aberta a 17º Sessão ordinária do segundo
período legislativo, cumprimentando a todos presentes. PEQUENO EXPEDIENTE: A
presidente solicita um minuto de silencio em nome do falecimento da mãe do vereador
Antônio José Fernandes, dona Elisa Florêncio e também ao falecimento do irmão de
Fábio Santos. 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 de Camilo sobreiro de Santana. A presidente faz a leitura da
mensagem n°35/2019 referente ao projeto de lei complementar 001/2019 de 03 de
dezembro de 2019. Leitura do requerimento n°01/2019 referente a inscrição da chapa
“Experiência e Compromisso”, para concorrer a eleição da renovação da Mesa Diretora
da Câmara Municipal, ano 2020. GRANDE EXPEDIENTE: O primeiro vereador a usar
a tribuna foi Hipólito Ferreira que desejou boa noite a presidente, aos colegas vereadores
e o público presente, falou ser a última sessão do ano em campanário. Disse que não
poderia deixar desejar a cada um de campanário e de Uruoca um feliz natal e próspero
ano novo que 2020 seja um ano melhor que 2019 com muita sabedoria a todos. Falou
sobre um dia antes ter recebido uma pessoa lá de casinhas, que lhe procurou, pois, essa
pessoa tem uma filha em tratamento e precisa de transporte sempre para ir a policlínica
em sobral e a consulta sempre é marcada no turno da tarde e a topique da saúde de
campanário sai 5:30 da manhã e as duas da tarde ela tem que retornar, as pessoas que tem
consulta esse horário são obrigadas a ficarem lá, uns tem condições de voltar e outros
não, então relataram isso para ele e ele ficou responsável de ver direito com o responsável
pelo posto de saúde, na qual contou sobre o assunto e disseram que não podia fazer nada,
disse ter ido pra ouvir da boca dela, pois quando cobram algo muitos colegas vereadores
dizem não ser verdade. E não se pode aceitar um caso desse, uma família pobre com uma
criança em tratamento que precisa de um acompanhamento, e é dever da secretaria de
saúde oferecer saúde ao povo, tem recursos sabe que entrou um milhão e duzentos para a
saúde e ele tem acompanhamento dos recursos que entram para a saúde e não admite
ocorrer um caso desse tem que ser mudado essa forma de fazer saúde. É avanço ter uma
topique e levar os pacientes, mas tem que ver essa questão de horários que o paciente não
tem culpa. Disse que só não levou a criança porque já tinha outros compromissos, ficou
revoltado e cobra uma forma de melhorar isso e a secretário de saúde tome conhecimento
sobre isso porque não dá da forma que está. Também abordou sobre a limpeza pública,
teve andando no distrito e está próximo ao festejo e deve haver mudança na coleta de lixo.
Ouviu falar que a não estão fazendo a coleta de lixo porque os funcionários não receberam
pagamento e pelo que ele sabe não deixa de entrar nenhum recurso no município, que é
para manter saúde, educação e limpeza pública, três coisas que não se pode deixar de
fazer. Portanto tem que encontrar uma forma de coleta e avisar a população, pois só o
carro de Uruoca não dar conta. E não poderia deixar de cobrar isso, é esse seu papel e não
se cansa de fazê-lo e agradeceu. Próximo vereador a usar a tribuna foi Valdir Araújo que

desejou boa noite a presidente e demais vereadores e público presente. Disse ter sido
chamado pelo seu partido e entraram em consenso e ele foi lançado a presidente da câmara
para o ano de 2020. O partido formou a chapa sendo ele Vicente Valdir presidente,
Francisco das chagas vice, primeiro secretário Marcelo Ferreira e segunda secretária
Fatima Fernandes. A eleição se realizará dia 14/12/2019 na câmara municipal de Uruoca,
disse contar com a presença de todos e pediu apoio aos colegas vereadores seus votos de
confiança para que possam eleger a chapa, a única coisa que pode prometer é cumprir
rigorosamente as leis do município e trabalhar com todos os vereadores sem problemas,
disse que possivelmente não sabe se será mais candidato a vereador e acha até que é uma
forma de despedida depois de 30anos fazendo trabalho legislativo. Agradeceu a todos e
pediu aos colegas voto de confiança e tentará fazer o possível para o bom andamento da
câmara municipal de Uruoca e somente em primeiro de janeiro será empossado e
agradeceu a atual presidente que vem desempenhando um excelente trabalho durante esse
ano de 2019, deu parabéns pelo seu comando e faltam poucos dias, mas acha que ela vai
continuar cumprindo o que determina a lei, e agradeceu. Próximo vereador foi Joel
Pereira, desejou boa noite a presidente, aos colegas vereadores, a população presente, seu
primo Antônio Carlos e Zé dos anjos. Disse que não poderia deixar de agradecer pelos 44
votos que tirou em campanário, desejou a toda população um feliz natal e um prospero
ano novo, que Deus abençoe a todos. Disse ao vereador Hipólito que ele lembra que ele
entrou com um requerimento em relação ao problema do lixo, indicando comprar umas
lixeiras para serem colocada nas ruas. Só na câmara tem 68 projetos de indicações de
diversos tipos. Disse que a última vez que teve com o prefeito ele prometeu que na hora
que tivesse um recurso disponível iria trocar todos esses tambores por lixeiras novas, que
isso é para o bem da população e ele não vai deixar de fazer isso, é possível ver todo seu
esforço para mudar a cara do município. Disse que a presidente está se despedindo como
presidente em campanário. Fez tudo para a sessão ser em campanário, agradeceu pelo
mandato dela como presidente que soube conduzir muito bem e agradeceu. Vereador
Antônio José foi o próximo, desejou boa noite a presidente, aos vereadores e ao público
presente. Desejou feliz natal e um próspero ano novo a todos, dizer ao vereador Valdir
Araújo que pode contar ele que dará seu voto de confiança e agradeceu. 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 boa noite ao presidente, aos vereadores e ao público
presente. Disse que não poderia ter deixado de realizar essa sessão em campanário, que
tirou votos em muitas localidades, mas seu maior número de eleitores foi em campanário.
Agradeceu a todos os vereadores que de nove teve oito votos, e então é a maioria e é sinal
que é bem aceita e é grata a todos que lhe colocaram na presidência, tem consciência que
não foi uma das melhores, sabe de seus erros e falhas e pediu desculpa se tiver falhado
como presidente em algo, mas ela tentou dar seu máximo, que quando entrou os recursos
da câmara teve uma diminuição de quase 60 mil reais queria ter feito bem mais, mas não
conseguiu então agradeceu a contribuição de cada um, sempre teve total apoio de todos
os vereadores. Agradeceu a participação da população nas sessões itinerantes em
Campanário, desejou um feliz natal e feliz ano novo cheio de paz e muita luz a para todos,
que tenhamos poucas perdas pois este ano foi um ano de muita perca e citou nomes de
algumas dessas pessoas. Convidou a todos para nosso festejo que está se aproximando,
vão ser dois dias de puxa fole, falou da reinauguração da praça Chico Balbino e
inauguração da escola de tempo integral Diva Marques Viana. Falando de saúde disse ao
vereador Hipólito que em nome do pessoal da saúde da qual se relaciona muito bem e é

bem atendida e acredita que todos também sejam, sabe que acontece algumas situações
sim, soube que o carro estava com problema e de imediato entrou em contato com prefeito
Kilsem e Silvânia e mandou outro para ficar no local. Disse que antes tinha um problema
muito grande com marcações de consultas e as pessoas não tinha condições de ir por conta
própria e acabavam perdendo, então foi colocado uma topique diretamente de campanário
a sobral, o paciente só tem que agendar um dia antes e colocar seu nome para garantir a
vaga. A diretora da unidade, chega paciente seis horas da noite em sua casa horário que
ela nem tem obrigação, mas ela coloca o nome e refaz a lista e ela admira isso nela e
parabenizou todos da unidade por ter esse cuidado. Disse que existem consultas que são
marcadas no turno da tarde, mas para município ajudar esse paciente ele tem que procurar
antes, especialmente a secretaria para ver alguma solução. E disse a vereador Hipólito ver
o que houve com a consulta da criança. Em questão da limpeza pública é muito
complicado, disse que semana passada veio uma equipe para reforçar na limpeza pública,
quatro caçambas de Uruoca, e o carro compactador. Citou que muitas pessoas fazem
construções e deixam o entulho na rua e isso é de responsabilidade da pessoa pois existe
uma lei que se chama código de postura do município, que se você reforma sua casa e
deixa seu lixo na rua você pode ser multado, mas até hoje isso não foi colocado em prática,
os prefeitos que passaram nunca cobraram multa alguma por questão de bom senso. E
fim de ano tem muita construção e o prefeito deu uma volta e viu que tinha muito entulho
e mandou essa ajuda para reforçar o trabalho do responsável pela limpeza em campanário
pois só ele não dar conta, pois ainda existe uma cultura do povo não cuidar de seu lixo e
jogam em qualquer lugar, então tem que haver consciência por parte da população. Porque
é muito bonito uma cidade limpa! Para concluir agradeceu mis uma vez a todos os
vereadores pelo apoio durante esse ano como presidente, desejou ao vereador Valdir
Araújo que seja um ano promissor para ele e que estará à disposição porque o vereador
que mais a ajudou foi ele, sempre presente pois tem mais experiência tanto na idade como
na política e já foi presidente e agradeceu ao vereador Francisco também que deu grande
ajuda e todos os vereadores e se colocou a inteira disposição no que for preciso e mais
uma vez desejou feliz natal a todos muita luz e encerrou. ORDEM DO DIA: A presidente
faz a leitura do projeto de decreto legislativo n° 03 /2019 da mesa diretora da câmara
Municipal de Uruoca, datado de 29 de novembro de 2019 “que dispõe sobre a outorga de
“ Cidadão Benemérito (vulgo emérito) do município de Uruoca” ao ilustríssimo senhor
Evaldo Marques Viana e dá outras providencias. Faz a leitura do parecer da comissão de
Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto n°03/2019, que foi colocado em
votação, votado e aprovado por unanimidade. Coloca o projeto de decreto legislativo
n°03/2019 em votação, votado e aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de decreto
legislativo nº 04/2019 “que dispõe sobre a outorga de “Cidadão Benemérito (vulgo
emérito) do município de Uruoca” ao ilustríssimo senhor Antônio Marcos Viana e dá
outras providencias. Faz a leitura do parecer da comissão de Constituição, Justiça e
Redação referente ao projeto n°04/2019, que foi colocado em votação, votado e aprovado
por unanimidade. Coloca o projeto de decreto legislativo n°04/2019 em votação, votado
e aprovado por unanimidade. Coloca em segunda votação o projeto n° 34/2019 de 26 de
novembro de 2019, que “ Altera a Lei Municipal n°.201, de 17/02/2017 que dispõe sobre
a reestruturação na administração pública do Poder Executivo Municipal de Uruoca, com
a criação da Chefia de Gerenciamento e Planejamento de Comunicação e dá outras
providências”. Projeto votado e aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei
complementar n° 001/2019 que “Altera a Lei n° 322/2005, de 29 de dezembro de 2005 e
dá outras providências”. Faz a leitura do parecer da comissão de Constituição, Justiça e

Redação, que foi colocado em votação, votado e aprovado por unanimidade. Leitura do
parecer da comissão de Orçamento, Finança e Tributação, que foi colocado em votação,
votado e aprovado por unanimidade. Coloca em primeira votação o projeto de lei
complementar 001/2019. 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

