ATA DA 18° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO
ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.
Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de 2019 às 09h00min, no prédio da câmara
Municipal de Uruoca, situada à Rua João Rodrigues, Nº 159, 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 18º 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. A presidente faz a leitura da mensagem
36/2019. GRANDE EXPEDIENTE: O primeiro vereador a fazer uso da tribuna foi
Evilaques que desejou bom dia a presidente, aos vereadores, ao público, e ouvintes da
rádio Uruoca FM. Desejou aos vereadores, funcionários da casa, feliz natal, agradeceu a
Deus pelo ano, desejou ao povo de campanário, Paracuá, Uruoca e localidade um feliz
natal, ano novo cheio de paz e que 2020 venha com um inverno bom e dizer que 2019 foi
bom, mas houve perca de muitas pessoas, amigos, mas a vida é assim, se Deus quiser
2020 vai ser melhor que 2019. Parabenizou o prefeito pela grande gestão 7 anos de
mandato, mas 2019 está fechando com muita conquista. Também desejou feliz natal ao
líder Político Keuly, uma pessoa que tem suas portas abertas para o povo e localidades.
Parabenizou a presidente pela gestão, a casa está bem organizada, agradeceu aos
funcionários da casa pela paciência e encerrou. Hipólito foi o próximo a usar a tribuna
desejou bom dia a presidente, aos vereadores e público presente. Disse ser a última sessão
do ano de 2019 e desejou a cada um uruoquense, de distritos e localidade um feliz natal
e prospero ano novo, que 2020 traga felicidade e saúde para todos, desejou também aos
funcionários da casa, muitas felicidades que eles vereadores são bem tratados. Joel pereira
foi o próximo a usar a tribuna, desejou bom dia a presidente, aos vereadores e a população
de Uruoca. Disse estarem chegando ao fim de 2019 e primeiramente agradeceu a Deus
por mais esse ano, tantas dificuldades que o país vem passando, mas eles vereadores vem
trabalhando em prol da população e que tem certeza que próximo ano não vai ser
diferente, que Deus abençoe cada vereador, a população de Uruoca, que 2020 venha cheio
de paz e muita saúde para todos. Agradeceu a presidente pelo seu trabalho, paciência, que

não é um trabalho fácil. Desejou um feliz natal e ano novo a todos os vereadores e
uruoquense, cheio de luz, que Deus dê mais forças aos administradores do município, que
em 2020 dê continuidades aos trabalhos para abrilhantar a Uruoca e os distritos. Mais
uma vez feliz desejou feliz natal e prospero ano novo a todos e encerrou. Vereador Valdir
Araújo foi o próximo a usar a tribuna, desejou bom dia a presidente, aos colegas
vereadores e aos ouvintes da rádio Uruoca FM. Agradeceu a presidente, disse ter sido um
prazer tê-la como presidente, tem certeza que ela cumpriu com seu dever, não sabe se ela
se acha 100% no que ela queria, mas tem certeza que ela desenvolveu um excelente
trabalho no comando da câmara municipal. É também o que ele deseja a partir do dia 01
de janeiro quando assumir o comando da casa juntamente com vice-presidente, Francisco
das chagas, primeiro secretário Marcelo e segunda secretária Fátima, contando com a
colaboração dos outros vereadores tentar ao menos chegar próximo do que a presidente
Fátima fez, desejou a todos felicidades e harmonia na casa e aproveitou para desejar a
todos os moradores do município de Uruoca em geral um feliz natal e um próspero ano
novo cheio de felicidade, felicidades também a todos os assessores e servidores da casa
que ajuda bastante e disse que tentará fazer o melhor e o possível para que os trabalhos
da casa continue em harmonia. Parabenizou a administração principal pelo excelente
serviço que vem prestando a comunidade e desejou ao grupo pelo qual foi escolhido para
ser candidato a presidente um feliz natal e ano novo cheio de paz. E encerrou. O próximo
vereador a fazer uso da tribuna foi Marcelo Ferreira, que desejou bom dia a presidente,
aos vereadores, aos ouvintes da rádio Uruoca FM e o público presente. Desejou feliz natal
e feliz ano novo para todos, pediu a Deus para que próximo ano estejam todos com vida
e saúde, pois no decorrer do ano foram perdidos muito amigos e familiares. Parabenizou
a presidente Fátima pelo excelente trabalho que fez na casa em 2019 e desejou ao vereador
Valdir que exerça um bom trabalho e tem certeza que ele irá fazer pela experiência que
ele tem. Desejou a todos de campanário, Uruoca, Paracuá e localidades um feliz natal.
Paz, saúde e harmonia a todos e encerrou. 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 ao presidente, aos vereadores e aos ouvintes da rádio Uruoca FM. Disse ser a última
sessão do ano de 2019, a partir do dia 22 a câmara entra em recesso e só retornam na
primeira sexta-feira de fevereiro com uma nova mesa diretora. Agradeceu primeiramente
a Deus, a sua família e todos os amigos que lhe ajudaram e lhe colocaram ali e em
primeiro lugar desses amigos está o prefeito Kilsem que independente do cargo é

considerado seu amigo, lhe apoiou e deu essa oportunidade juntamente com o ex-prefeito
Keuly uma pessoa que admira bastante. E também agradeceu aos oito vereadores que
votaram para ela ser presidente da casa durante o ano de 2019. Agradeceu a todos os
servidores da casa Cristiane, Elivânia, Marlison, Maécio e Gustavo pelo apoio e ajuda, a
câmara precisa constantemente deles e sempre estiveram disponíveis. Disse que durante
o ano de 2019 vieram do poder executivo 36 projetos de leis e todos foram votados por
unanimidade, são projetos que vieram para melhorar a vida da população e agradeceu aos
vereadores. Foram 10 projetos de decreto legislativo e também todos aprovados por
unanimidade. Disse que tinha um sonho e não foi realizado que era colocar votação
eletrônica na câmara, mas conseguiu as bancadas, a tribuna, comprou uma impressora,
um notebook, um computador, mandou consertar as duas impressoras da casa, mandou
fazer dois armários para a cozinha comprou umas cadeiras, vidros da plenária, ouve uma
mudança na galeria. Mandou consertar umas cadeiras que ficavam na entrada, não fez
tudo que queria, pois, o recurso diminui quase 60 mil reais, fez o que foi possível, sabe
que poderia ter feito mais, é um corre corre muito grande e o ano passa rápido, são 4
sessões o mês fora as extraordinária quando precisa, no primeiro período foram 18 sessões
ordinárias e no segundo período também 18 sessões ordinárias, teve 12 sessões
extraordinária e 2 sessões solene, é um trabalho muito grande, de organização, de colocar
tudo no sistema que hoje pode ter acesso a tudo pelo sistema, tem a ouvidoria mas a
população ainda não procura, então as vezes quem está fora acha que não tem trabalho,
mas tem muita coisa a se fazer, mais foi muito boa a experiência, gratificante, agora ela
pode dizer o que é ser presidente de câmara, sabe que deixou muita coisa a desejar,
agradeceu aos vereadores que lhe apoiaram, ajudaram, sempre disponíveis, pediu
desculpas se não era o que esperavam, mas foi o que deu para fazer , agradeceu os
ouvintes da rádio Uruoca FM em que as sessões eram transmitidas, agradeceu ao senhor
Valdecir pela disponibilidade e pelo respeito em transmitir as sessões, agradeceu as
assessorias na pessoa do Carlos Cesar, Diego, Christiano, Orley, o pessoal da Assesi
responsável pelo sistema, enfim todas as assessorias que ajudaram durante esse ano de
2019. Agradeceu a todos os seus eleitores sem eles jamais teria chegado onde está,
desejou um feliz natal cheio de luz, muita paz, saúde e prosperidade. Vereador Antônio
José pediu aparte e desejou feliz natal a todos os uruoquense, população dos distritos e
localidades, aos vereadores, ao líder político Keuly, ao prefeito Kilsem e ao ex-prefeito e
amigo Manoel Conrado. A vereadora Fátima retomou sua fala e agradeceu a todas as
secretarias pelo apoio durante o ano, a todos os servidores e se despediu da sua última

sessão como presidente e convidou todos para no dia 01 de janeiro as 19:00h na casa para
a posse do novo presidente Vicente Valdir Araújo. Agradeceu e encerrou. ORDEM DO
DIA: A presidente faz 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”. Em seguida
coloca o projeto em segunda votação votado e aprovado por unanimidade. Faz a leitura
do projeto de lei nº35/2019 que “ Dispõe sobre criação do Programa Aprender Mais, bem
como da autorização para o chefe do poder executivo conceder verba á título de
subvenção social ás associações de pais e comunitários e aos conselhos escolares das
escolas da rede municipal de ensino de Uruoca e dá outras providências”. Leitura do
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em seguida coloca o parecer em
votação, votado e aprovado por unanimidade. Leitura do Parecer da Comissão de
Educação, Cultura, Agricultura e Meio Ambiente, em seguida coloca o parecer em
votação, votado e aprovado por unanimidade. Coloca o projeto de lei n°35/2019 em
primeira votação, votado e aprovado por unanimidade.

Em seguida convoca os

vereadores para a sessão extraórdinaria logo após a sessão ordinária. 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.

