
ATA DA 14° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 22 dias do mês de novembro 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 14º 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. Ofício 078/2019 referente a solicitação das cópias das atas dos 

projetos de Leis 018 e 019/2015. A presidente faz a leitura dos projetos n°030/2019 que 

Denomina a Praça Arnor Eugênio Vitorino, a praça Pública, equipamento público 

pertencente ao patrimônio do Município de Uruoca, no Estado do Ceará e dá outras 

disposições. Projeto n°031/2019 que denomina a Escola Municipal de Tempo Integral de 

Campanário, como Edifício-Sede Diva Marques Viana, equipamento público pertencente 

ao patrimônio do município de Uruoca, no Estado do Ceará e dá outras disposições. 

Projeto n°032/2019 que denomina a Praça pública como Praça Maria Rodrigues da 

Conceição, equipamento público pertencente ao patrimônio do Município de Uruoca, no 

Estado do Ceará e dá outras disposições. Projeto n°033/2019 que denomina a Areninha 

Municipal, como Edifício-Sede Francisco Lairton Rodrigues dos Santos, equipamento 

público pertencente ao patrimônio do Município de Uruoca, no Estado do Ceará e dá 

outras disposições. GRANDE EXPEDIENTE: O primeiro vereador a fazer uso da tribuna 

foi Hipólito que deu início desejando bom dia a presidente, aos colegas vereadores e todos 

os presentes. Disse usar a tribuna para cobrar, que na rua do senhor Antônio sobrinho, 

não só ele mais outros moradores que quando chegar o inverno acham que as manilhas 

colocadas não serão suficientes para suportar o volume de água e gostaria que fosse 

revisto para ver se o nível da agua não atinge essas casas, que fizessem uma topografia, 

pois eles estão preocupados quanto ao volume de água que passa ali, pois se prevenir pois 

não se sabe como vai ser o inverno. Também disse que a população de boa vista pediu 

que visse com o prefeito a questão da bomba que novamente queimou e já estão há uma 

semana sem água, seria bom resolver isso logo comprar uma bomba nova, pois consertar 

uma velha não compensa, que é importante ter uma bomba reserva caso haja um problema 

assim ser resolvido logo. Também disse ter cobrado uma vez e torna a cobrar que na 

entrada de campanário perto do Raimundo Rufino um buraco que tem lá que já pediu para 

consertarem o calçamento, pois está chegando o festejo seria interessante consertar esses 

buracos dentro do distrito, até porque todos os anos fazem esses reparos e é fácil de 

resolver. 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 bom dia ao presidente, aos 

vereadores, a todos os ouvintes da rádio Uruoca FM. Primeiramente agradeceu aos 

vereadores pela compreensão em questão das datas das sessões e explicou detalhes. Disse 

levar para o prefeito o que colocado pelo vereador Hipólito, que tudo será analisado, que 

a questão da pavimentação o engenheiro analisa. A questão das bombas que a população 



cobra mesmo e que ela sabe o quanto é ruim ficar sem água, que em nossa região tem 

muita localidade que são abastecidas por poços e qualquer problema a bomba queima e o 

seguinte é quando a bomba queima encaminhasse para a secretaria do secretário Eraldo e 

ele encaminha para o conserto e contou até um problema que houve com a demora de 

uma bomba que as vezes não é culpa do Eraldo, mas da empresa que recebe muitas 

demandas. E a vereadora até aproveitou para parabenizar o secretario Eraldo pelo seu 

trabalho e esforço. Vereador Evilaques pediu aparte e disse que em questão das bombas 

o prefeito tem amenizado até porque a demanda é grande e aproveitou para parabenizar 

o prefeito pela nomeação dos prédios públicos, bem justo essas pessoas e queria que até 

o fim do mandato do prefeito Kilsem que em campanário quando fizesse um prédio 

público que indicasse no nome do ex-vereador Janjão, seu padrinho , foi um vereador 

muito atuante e todos os vereadores conheceu seu trabalho, e Deus abençoar com mais 

obras em campanário e ser realizado esse projeto em homenagem a Janjão. Vereador Joel 

pediu aparte e disse que em relação a essas bombas precisa o secretário se organizar mais, 

deixar umas em reserva socorrer quando necessário pois é muito difícil passar dias sem 

água. A vereadora retomou sua fala e disse que não é falta de organização do secretário e 

tem vários poços com bomba reserva, é fácil controlar quando são poucas e no município 

são mais de 40 poços, vários deles tem sua bomba reserva e quando se compra uma nova 

é porque a outra realmente já não está mais prestando, e disse achar que está sendo bem 

feito o abastecimento de água, sabe a demora, mas não como antes devido a organização. 

Vereador Marcelo pediu aparte e em questão ao que vereador Evilaques citou só lembrar 

que anos atrás em campanário só sabia que existia dois vereadores, vereador Neném 

Bringel e Janjão, vereador Neném Bringel foi homenageado, tem o ginásio bringelzão e 

falta agora Janjão, merecido, pois era só os vereadores que se falavam na época e gostaria 

de saber se tem alguma ideia de quando seria colocado o nome dele. A vereadora disse 

que não sabe como está a demanda de nomenclatura, que já tem vários pedidos. Disse que 

essa semana recebeu uma ligação de uma vereadora de águas lindas, filha de campanário, 

senhora Natália filha do senhor Valdemar Felipe de Sousa, o primeiro vereador de 

campanário e ela ligou querendo saber se já havia em campanário alguma homenagem 

referente ao pai dela, porque em Goiás já tem dois prédios com o nome do pai dela, então 

falou para ela que em 2013 foi feito o levantamento das ruas de campanário que não 

tinham nomes e que foi dado ao senhor Valdemar o nome de uma rua e na câmara como 

todas as salas já tinham nome, o almoxarifado ela colocou no nome de seu Valdemar com 

o apoio dos vereadores. E disse que fica difícil escolher as nomenclaturas porque tem 

várias pessoas que merecem serem homenageada e hoje ela sente impossibilitada de pedir 

ao prefeito pois sabe que existe muitos pedidos e ele sempre acerta nas suas escolhas e 

citou os homenageados nos projetos lidos. Vereador Antônio José pediu aparte e disse 

que ouviu comentários que o prefeito iria fazer um estádio em campanário e uma 

homenagem muito justa ao Janjão seria esse estádio, disse ter trabalhado com ele na 

década de 90 e era uma pessoa que gostava muito de esporte, e tem certeza que ele ficaria 

satisfeito com essa homenagem. A vereadora Fátima retomou sua fala e parabenizou o 

prefeito pelas as obras que estão sendo realizadas. Vereador Marcelo pediu aparte e disse 

já ter pensado, mas não conversou ainda com o prefeito nem com Keuly se caso seja 

construído o estádio ou Areninha ao lado do cemitério homenagear Antônio, seu írmão 

que era esportista, e no dia de seu enterro o time de campanário foi todo vestido até o 

cemitério e aquele terreno foi doado por sua família, e se for feito estadio homenagear  

Antônio firme, existe a escolinha de futebol no nome dele que Evaldo Viana homenageou, 

então disse ser uma sugestão. Existe também uma rua em seu nome. A vereadora Fátima 



disse achar interessante, mas tem várias outras pessoas que até hoje não foram lembradas, 

acha interessante dar oportunidade aqueles que não foram ainda. E isso pode ser visto 

depois e também depende do gestor. E disse que sua mãe há 30 anos que faleceu e ela 

nunca colocou o nome dela em rua alguma, porque pedir para ela é mais difícil e ela 

entende se um dia for para ser, vai ser bem justa a homenagem a ela. E deixou claro que 

não ter sido um pedido foi só para colocar que há várias pessoas quem merecem serem 

homenageados, assim como os citados pelos vereadores. Vereador Valdir pediu aparte e 

questionou se todas esses projetos e futuras construções é para próxima administração 

porque para essa não tem condições. A vereadora disse que muitas serão iniciadas agora 

e que se está sendo trabalhado dia e noite para isso. Vereador Evilaques pediu aparte e 

agradeceu o prefeito pelo poço profundo em Sununga. A vareadora retomou sua fala e 

agradeceu e desejou bom fim de semana a todos. ORDEM DO DIA: Nenhum projeto em 

pauta no dia. A presidente passou as mensagens e projetos de Lei n° 030,031,032, 

033/2019 para as devidas comissões para ser dados os pareceres e próxima sessão serem 

votados. Lembrando aos vereadores da próxima sessão em Paracuá. 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 


