
ATA DA 15° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2019 às 09h00min, no distrito de Paracuá 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: Ambrósio Carneiro Costa, Joel Pereira de Sousa, Hipólito Ferreira de 

Oliveira, Marcelo Ferreira Gomes e Vicente Valdir Araújo. Estando ausente os 

vereadores: Antônio José Fernandes e Evilaques Araújo da Silva A presidente declara 

aberta a 14º 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. Leitura do comprovante oficial de endereço 

da câmara municipal de Uruoca, número antigo 135 e número atual 159. Oficio n° 

170/2019, gabinete Robério Monteiro sobre emendas para a construção de duas Areninha 

em campanário, aquisição de um veículo de transporte de pacientes, além da emenda para 

pavimentação. A presidente faz leitura da mensagem n° 34/2019 referente ao projeto de 

lei n°34/2019, datado de 26 de novembro de 2019 de autoria do governo municipal, em 

seguida faz a leitura do projeto de decreto legislativo nº 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. 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. Leitura do edital de convocação para renovação da mesa diretora 

da Câmara municipal de Uruoca, ano 2020. A presidente pediu um minuto de silêncio em 

nome do falecimento de Evaldo Batista de Oliveira e dona Nana Maria Belchior. 

GRANDE EXPEDIENTE: O primeiro vereador a usar a tribuna foi Hipólito Ferreira que 

desejou bom dia a presidente, aos vereadores e o público presente. Disse usar a tribuna 

no distrito de Paracuá onde é a última sessão do ano lá, e ouvindo a reivindicação dessa 

comunidade, queria falar da questão da iluminação pública nas ruas onde fizeram a 

pavimentação na qual ficaram muito bonitas, mas a iluminação deixa muito a desejar, 

poucas lâmpadas e ficando escuro para a população. Então gostaria de pedir ao prefeito 

município que pudesse melhorar a iluminação dessas ruas e outra no sentido de quem sai 

para Braquatiaia também com pouca iluminação e queria que revesse isso até porque a 

população paga iluminação pública e a mesma é cara e ninguém pode abrir mão de 

iluminação que é lei de responsabilidade fiscal, o município tem que ter e gerar receita e 

é este o pedido da população de Paracuá. Falou também de campanário onde tem conserto 

de calçamento, gostaria de pedir uma lâmpada pois é uma rua um pouco escura e de 

antemão gostaria que isso chegasse ao conhecimento de pessoas responsável pela 

iluminação pública e na entrada de campanário ficaria muito com uma iluminação e faz 

isso porque como vereador é esse seu papel reivindicar e o prefeito suprir essas 

necessidades e sabe que ele não fica chateado com essas solicitações. Também gostaria 

que fosse visto a questão da população do canto das pedras com a falha do transporte 

escolar, está com problemas e seria bom um transporte maior e que desse conforto aos 

alunos, para não prejudicá-los em seus estudos e amém as vezes até afeta na questão do 

bolsa família a questão da frequência escolar. Falou sobre a construção da praça em 



Paracuá, que foi demolida e ainda não iniciaram nada, nem uma ação e gostaria de saber 

o que houve e cobrar agilidade desta obra. E agradeceu e encerrou. Vereador Joel Pereira 

foi o próximo a fazer uso da tribuna, cumprimentou a presidente, os vereadores e público 

presente. Disse ao vereador Hipólito que em relação a praça que foi demolida, o prefeito 

esteve em sua casa e ele falou com ele essa questão, o prefeito de disse que a empresa que 

tinha pego a obra e não tinha condições de começar o serviço por problemas com 

documentação e ele está revendo isso e irá dar início, teve problemas com licitações e 

para dar início a uma obra deve estar tudo ok. E se Deus quiser mais logo o distrito terá 

uma cara de diferente com todas as reformas que o prefeito irá realizar, nas praças, colégio 

e etc. falou a respeito de uma audiência púbica que ocorreu na câmara com o Sisar onde 

se comprometeram em fazer uma reunião com a população em relação a conta de energia 

cobrada e absurda, que pagam valor altíssimo. O presidente da associação ficou de marcar 

uma reunião e ele juntamente com a população estão esperando, mas ninguém sabe 

quando vai ocorrer, pois quem ouviu sua fala no dia da sessão ficam sempre questionando 

por essa reunião, e que seja resolvido pois desde que assumiu como vereador vem 

cobrando esse problema, m que muitos moradores não têm condições de pagar e precisam 

de uma explicação. E fez comparação com a taxa cobrada em campanário com a de 

Paracuá. E era bom oficio assim deixa tudo oficializado porque só falando não basta, a 

população precisa de uma clareza sobre essa energia cobrada e sua arrecadação e achar 

um meio de diminuir esse valor cobrado, pois a população não aguenta mais, então ele 

cobra essa reunião com associação e população para haver essa transparência. Aproveitou 

para desejar feliz nata a população e município de Uruoca por ser a última sessão no 

distrito e pediu a Deus muita saúde a todos e agradeceu. A presidente comunica a ausência 

do vice-presidente Antônio José que por motivo de doença não pode comparecer à sessão 

e convocou o primeiro secretário para assumir a presidência para ela fazer uso da tribuna. 

O primeiro secretário Francisco das chagas chama a tribuna a vereadora Fátima 

Fernandes, que desejou bom dia ao presidente, aos vereadores e a todos presente. Disse 

que o que levou a tribuna foi pedir o apoio a dois projetos legislativos de dar título de 

cidadão benemérito a dois cidadãos de Uruoca, especialmente de campanário, o Evaldo 

Marques Viana e Antônio Marcos Viana e em seguida leu a biografia deles, biografia 

simples assim como eles também são, bem resumida, que apesar de serem empresários 

bem-sucedidos são pessoas simples que valorizam está no meio de seus conterrâneos, de 

investir no distrito que tem destaque por causa deles, que têm patrimônio a fora mas que 

não esquecem de investir em seu lugar. Marcos recentemente melhorou uma estrada que 

fez por conta própria, a prefeitura deu só um suporte, uma estrada em sua fazenda que 

acesso há várias localidades. E fazem muitas coisas por fora que não gosta que falem, 

eles têm uma parte social, ajudam as pessoas, mas não gosta de divulgar esse trabalho. 

Disse que es merecem esta homenagem, uma homenagem justa e pediu o apoio dos 

colegas vereadores para que possam conceder este título e fazer uma solenidade para 

entrega deles. Vereador Hipólito pediu aparte e disse que a presidente tem seu total apoio, 

todos conhecem a história deles, que são filhos de campanário, pessoas boas que sempre 

ajudam a juventude, fazer um trabalho sócia muito bonito e são merecedores desta 

homenagem. E parabenizou a mesa diretora pelo projeto. A vereadora agradeceu o apoio, 

e disse que eles gostam muito de ajudar a quem precisa e só pedem uma coisa em troca, 

para não divulgarem. Isso faz parte deles, não gostam de aparecer e de antemão adiantou 

que próxima semana dará entrada a outro projeto também concedendo o título de cidadão 

benemérito a outra grande pessoa que é o José Roberto da Jurumenha, uma pessoa 

exemplar, de bem, o conhece deste pequeno passando necessidade, contou um pouco de 



sua história que graças a Deus hoje venceu, vivem bem toda sua família e teve seu esforço 

reconhecido, que investe em seu lugar especificamente em Jurumenha, que mais logo 

estrará trazendo sua fábrica. E devemos nos espelhar em pessoas assim de bem. Então 

pediu apoio também a esse projeto e agradeceu a mesa diretora em ter acolhido esses 

projetos. Vereador Marcelo pediu aparte, desejou bom dia a todos presentes, vereadores 

e presidente. Disse que Evaldo, Marcos e José Roberto são pessoas que moram em seu 

coração por amizade mesmo, que são merecedores desse título de cidadão benemérito, é 

uma honra homenageá-los. Falou que Marcos Viana é seu amigo de longas datas e contou 

um pouco de suas aventuras juntos, e que acha interessante dessas três pessoas é que 

investem em nosso distrito, tem amor ao campanário poderiam investir fora pois tem 

condições mas preferem valorizar seu lugar. Falou sobre marcos fazer uma réplica de 

nossa igreja no cemitério e dou para a população, então eles amor a sua terra, o Evaldo 

reformou a igreja, fora outras coisas, como a pousada, Vianas societ, coisas que eles nem 

gostem que divulguem. O José Roberto ama a Jurumenha, tem sua residência lá, durante 

o festejo tem um dia em que leva o santo para sua casa, chama a população e fazem uma 

festa, está montando sua fábrica e até disse pretender vir morar m campanário. Também 

lembrou da homenagem do Evaldo feita a seu irmão Antônio, de fundar a escolinha de 

futebol e todo ano nos festejos na entrega da premiação ele cita o nome de seu irmão e só 

tem a agradecer.  E disse a presidente que tem seu total apoio é uma honra homenagear 

esses amigos e agradeceu. A vereadora Fátima falou que o que fazem a diferenças neles, 

são a simplicidade que tem. Fazem tudo sem nenhum fim lucrativo, não tem nenhum 

interesse político por trás. Vereador Joe pediu aparte e disse que não poderia deixar de 

falar dessas pessoas citadas, falou que Evaldo deu uma grande contribuição para igreja 

em Paracuá, quando Chico Ferreira iniciou a capela pedia ajuda a todos, e conversando 

com e disse que tinha uma pessoa que gostava de ajudar e que não iria negar a ele, e foi 

juntamente com ele conversar com Evaldo que deu uma grande contribuição num valor 

de oito mil reais, e não é qualquer u que faz isso. E só temos noticia boas desses caras, e 

que Deus continue os abençoando eles e toda sua família. Disse ser conhecido deles, citou 

sobre José Roberto que esteve num velório e encontrou ele e até disse mesmo que prendia 

morar em campanário.  E agradeceu. A vereadora retomou sua fala e disse que evado e 

marcos tem umas raízes em Paracuá também, agradeceu a todos, aos vereadores de 

Paracuá Francisco das Chagas e Joel Pereira pela receptividade durante todo esse ano 

como presidente, está se despedindo como presidente, pois esta é a última sessão no 

distrito, o mandato na câmara de Uruoca é de apenas de um ano não pode ter reeleição, 

desejou boa sorte ao novo presidente, agradeceu todos os vereadores , desejou um bom 

fim de semana e encerrou, vereador Francisco das chagas foi o próximo a usar a tribuna, 

desejou bom dia a presidente aos colegas vereadores e ao público presente. Parabenizou 

a presidente pelo seu mandato, soube conduzir muito bem os trabalhos, que não tem nada 

contra sua pessoa. Disse a favor dos projetos citados não por se tratar de pessoas ricas, 

mas sim de pessoas simples. Que apesar de não conhecer as pessoas, mas escuta falar 

muito da simplicidade desses homens e pode contar com seu apoio. Também citou as 

indicações do vereador Valdir Araújo, pessoa como senhor Oliver da Cagece que 

aguentou muitas reclamações referente a entidade Cagece, fazia o possível e impossível 

para que as coisas em Uruoca desse certo. E votou no projeto com todo prazer, Oliver um 

homem rico de espirito que carregava os abastecimentos da sede de Uruoca em 2014 e 

2015 naquela plena seca, e ele fazia o que podia, portanto é muito merecido como outros 

citados. Falou para vereador Hipólito a respeito das praças em Paracuá, vereador Joel já 

explicou, é questão de empresa e seria muito bom quando demolisse e no outro dia 



começassem a fazer, mas tem conversado com prefeito a respeito disso e ele disse que 

desmancha ligeiro, mas com a responsabilidade de entregar tudo pronto a comunidade. E 

referente a iluminação pública, disse estar em uma reunião na Enel em sobral e quando 

chegou de a que lembrou desse calçamento e desalinhamento nas redes, foi na prefeita 

comunicar, pediram para tirar foto e ele enviou e fizeram um oficio, mês depois chegou 

uma equipe para fazer medição e ampliar, mas isso é questão de projeto e que no momento 

não se como está, que isso foi uma indicação sua no primeiro mandato como vereador de 

ampliar as redes trifase e, que sabe que é muito caro. Vereador Hipólito pediu aparte e 

disse que entende muito bem de energia e está sempre atento, e disse que hoje está sendo 

simples fazer ampliação trifase que qualquer morador pode solicitar e a equipe da Enel 

faz um projeto e pede a necessidade de trocar o transformador e tem um amigo que disse 

que está fácil e que Enel está dando uma melhor qualidade de energia para população e 

agradeceu. Vereador Francisco retomou sua fala e disse que é fácil vir, mas dizem que é 

um absurdo de dinheiro para essa troca de transformador, mas vivem utando para o 

melhor e desejou tudo de bom ao povo de Paracuá e disse para presidente que foi um 

grande prazer ter as sessões dirigidas por ela e encerrou. ORDEM DO DIA:  A presidente 

faz a leitura do parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao 

projeto n° 030/2019, que foi colocado em votação, votado e aprovado por unanimidade. 

Coloca em primeira votação o projeto de lei n°30/2019 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 votado e 

aprovado por unanimidade dos presentes. Faz a leitura do parecer da comissão de 

Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto n° 31/2019 que foi colocado em 

votação, votado e aprovado por unanimidade. Coloca em primeira votação o projeto de 

lei n°31/2019 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 votado e 

aprovado por unanimidade dos presentes. Faz a leitura do parecer da comissão de 

Constituição, Justiça e Redação referente ao projeto n°32/2019, que foi colocado em 

votação, votado e aprovado por unanimidade. Coloca em primeira votação o projeto de 

lei n° 32/2019 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 votado e aprovado por unanimidade dos presentes. 

Faz a leitura do parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao 

projeto n° 33/2019 que foi colocado em votação, votado e aprovado por unanimidade. 

Coloca em primeira votação o projeto de lei n° 33/2019 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. Projeto votado e aprovado por unanimidade dos presentes.  Em 

seguida encaminha os projetos de decretos legislativos n° 03/2019 e 04/2019 para devidas 

comissões e mensagem n°34/2019, bem como projeto de lei  34/2019 também e convoca 

os vereadores para sessão extraordinária logo após esta 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 

 


