
Ata da 3ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2017 da 
câmara municipal de Uruoca. 
Aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2017 as 9:00 horas no prédio da 
Paroquia São Sebastião, distrito de Campanário, situada a Rua -- sob a 
presidência do vereador Marcelo Ferreira Gomes, e secretariado pela Maria de 
Fatima Fernandes Farias, na Cidade de Campanário em sessão ordinária, o 
senhor presidente contou ainda com a presença dos seguintes vereadores; ; 
Ambrózio Carneiro Costa, Antônio José Fernandes, Evilaquês Araújo, 
Francisco Das Chagas Pereira, Hipólito Ferreira De Oliveira, Joel Pereira De 
Sousa, Vicente Valdir Araújo, não faltando nenhum dos vereadores da casa. O 
senhor presidente cumprimentando a todos os que se faziam presente no 
recinto e logo em seguida declara aberta a 3ª sessão ordinária do primeiro 
período legislativo do ano de 2017 da câmara municipal de Uruoca, o senhor 
presidente passa a palavra para a primeira secretaria senhora Maria de Fatima 
Fernandes Farias para que a mesma faça a leitura da ata da sessão anterior, 
após a leitura, a ata foi posta em discussão e votação que foi votada e 
aprovada por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: O senhor presidente 
passa a palavra para a primeira secretaria para que ela possa fazer a leitura 
das matérias recebidas e expedidas pela a casa. Oficio expedido de 
N°11/2017, Nº12/2017, Nº13/2017, Nº14/2017, Nº15/2017, Nº16/2017. O 
senhor presidente se desculpa com os vereadores, pois havia dito que a 
sessão aconteceria na escola Né Conrado, mas por ser sábado letivo não 
haveria salas disponíveis sendo assim aconteceria no salão paroquial, sem 
mais delongas o senhor presidente cita os dois projetos de leis que deram 
entrada na casa 006/2017 007/2017. GRANDE EXPEDIENTE: destinado a fala 
dos vereadores e tribuna popular. O senhor presidente concede a palavra ao 
vereador Hipólito que começa saldando a todos os presentes no recinto. O 
vereador cita a questão da iluminação publica, pois a população se questiona 
pela taxa alta que pagam que chegam a 80 reais, outros pagam sem ter 
iluminação, o vereador também fala que está representando o povo e espera 
resolver essa questão com os demais. O senhor presidente pede a parte ao 
senhor Hipólito que o concede. O senhor presidente pede a vossa excelência 
um oficio para todos os vereadores assinarem e encaminharem ao executivo. 
Em seguida a vereadora Fatima pede a parte para falar que esteve na Avenida 
João Belchior com o senhor prefeito e está quase tudo pronto, faltando apenas 
um transformador maior, em seguida o vereador Joel diz que não há 
necessidade, pois tem como fazer normalmente. O vereador Valdir pede a 
parte para falar ao vereador Hipólito que é melhor pedir um requerimento da 
copia da iluminação publica, o vereador Hipólito o ouve e diz que vai pedir e 
finaliza agradecendo. Dando continuidade ao grande expediente. O senhor 
presidente passa a palavra para o vereador Evilaquês que cumprimentou a 
todos e agradeceu novamente. O vereador Evilaquês falou que o problema da 
energia o prefeito irá resolver, o vereador falou também a respeito da água que 
foi cavada no Saco um poço que não deu água suficiente, mas irá receber 
água de outra localidade com o auxilio do engenheiro, conclui agradecendo a 
todos. O senhor presidente passa a palavra para o vereador Joel que saldou a 
todos os presentes no recinto, agradeceu aos seus 40 votos que teve em 
Campanário e que está à disposição do povo, O vereador falou que esteve na 
população de Sunumbra na escola a qual estava totalmente extraído com 
reboco quebrado, as salas com as porta quebrada e pediu atenção dos 



vereadores que são votados nesse distrito que olhasse com bons olhos, que 
eles tenham mais atenção com a população, o vereador também falou das 
reclamações dos funcionários sobre o armário que foi trocado por outro com 
pior estado, outro assunto foi sobre a água que é coada em um pano, pediu 
pelo menos um filtro já que não pode colocar uma água de qualidade, falando 
também que havia encontrado um pote e que devem olhar essa situação, pois 
é um dever dos vereadores que foram eleitos para ajudar a população. O 
vereador Joel abordou o assunto do SISAR que falou que iam cuidar da água 
da Boa Vista, o vereador Evilaquês pede a parte ao vereador Joel que o 
concede, ele fala que o abastecimento de água da Boa Vista é água para todos 
e o compromisso das empresas é entregar ao SISAR. O mesmo diz que foi a 
reunião, e quem licita a obra é o governo não o prefeito e as empresas só 
recebem os 10% se for a empresa do SISAR que tem que reunir a população e 
que eles terão o direito de decidir e a empresa do SISAR vai assinar e o 
governo já mandou vir entregar. O vereador Joel fala que teve conhecimento 
que o vereador Evilaquês participou da associação no tempo que foi criado e 
que o SISAR tem seus direitos, que cobre com um preço justo mas que dê uma 
água de qualidade. O senhor Valdir pede a parte e diz que segundo o vereador 
Evilaquês que teria uma reunião do povo com o SISAR e questionou: se o povo 
ficar a favor do vereador Joel? O SISAR vai instalar contra a vontade do povo? 
Essa é uma pergunta que devem fazer. O vereador Joel fala que conhece a 
população e o presidente e que ele vai se encarregar, mas pelo que ele vê é só 
mais uma taxa para cobrar da população tão sofrida, o vereador Evilaquês 
pede a parte para dizer que não falou que o SISAR vai cobrar, a impressa que 
mandou o SISAR vim para que ele tenha sua norma e que a população terá o 
direito de se reunir, falou também que eles estão lá para o melhor do povo e 
não vão querer que o SISAR viesse e tome de conta e nem coma o dinheiro do 
povo. O vereador Joel diz que em nenhum momento disse que o prefeito ou os 
vereadores iam cobrar, o que ele disse é que quando o SISAR se interessa por 
um grupo de água, é faturar e que ele se comprometeu com a população para 
falar sobre o SISAR. O vereador Joel disse que quer se juntar ao vereador 
Hipólito sobre a questão da iluminação da localidade de Campanário, pois é 
uma taxa abusiva, não só lá como em todo o município de Uruoca, é cobrada 
essa taxa de uma população sofrida. Dirigiu-se ao vereador Hipólito para que o 
mesmo fizesse um requerimento pedindo a presença de alguém da Coelce 
para que explique o porquê de uma taxa tão alta, finaliza pedindo para que os 
demais vereadores se juntem para tentar resolver os problemas, pediu também 
verbalmente ao senhor presidente a prestação de contas da câmara de janeiro 
de 2017 a dezembro de 2017 e agradece. O senhor presidente fala que os 
requerimentos do vereador Joel serão encaminhados para o executivo e passa 
a palavra para a vereadora Fatima que salda a todos com um bom dia e 
agradece ao senhor prefeito que esteve com ele dia 17 e citaram o problema 
da água de saco do alto, pois tem uma preocupação de levar água para lá, pois 
a água de lá não é própria para o consumo a mesma disse que está 
conversando com o senhor prefeito e alguns vereadores para transportar água 
do Estreito para lá, pois são apenas 3km e tem muita água, citou também que 
o prefeito irá colocar mais energia na zona rural como já havia dito na sessão 
anterior. O vereador Hipólito pede a parte para dizer que a energia deve ser na 
área urbana, onde muitos pagam e não recebem energia, a vereadora Fatima 
diz que as reclamações não chegam só para eles também chegam para ela e 



eles vão resolver. A vereadora também falou sobre o SISAR que antes por ser 
uma empresa nova, não era aceito, agora já é, falou também que mesmo a 
população pagando uma taxa, recebe água de qualidade a mesma falou que 
esteve no Araquem com o vereador Evilaquês para uma reunião com a 
ACOGE e que a população quer tirar o SISAR, pois estavam reclamando que é 
muito caro, a vereadora diz que nenhuma associação é capaz de suprir o que a 
ACOGE e o SISAR fazem. O vereador macarrão pede à parte que é concedida 
pela vereadora para falar que tem que ter cuidado com SISAR, pois a polução 
só bebe água do Manoel Conrado e do poço do Hipólito e que o SISAR cobrou 
uma taxa muito alta de uma casa fechada e ainda disse que o SISAR é zero e 
que é praticamente lama o que sai das torneiras e finaliza dizendo que vai mais 
afundo nisso e agradece a parte. A vereadora Fatima diz que todo o sistema 
tem falhas e se acontece isso a população deve denunciar, fala também que 
vai pedir um requerimento pedindo a presença do SISAR para tirar todas as 
duvidas dos vereadores. O vereador Evilaquês pede a parte para falar que é 
melhor formar uma comissão para fiscalizar como já está fazendo na localidade 
de Boa Vista e que eles devem se juntar para resolver o problema. O vereador 
Valdir pede a parte à vereadora para falar que o vereador macarrão falou que a 
população de Campanário só bebe água do Manoel Conrado, Keuly e Hipólito, 
enquanto em Uruoca nem água estavam recebendo, então Campanário estava 
de bom tamanho. A vereadora Fatima finaliza agradecendo. O presidente 
Marcelo decidiu então chamar o SISAR para a próxima sessão em Campanário 
dia 1° de abril. Dando continuidade, tem um inscrito para a tribuna popular 
Graciano Chaves Cardoso que começou saldando e agradecendo a 
oportunidade que lhe foi dada, citou a questão da água no alto que tem 3 
poços, 2 praticamente abandonados e o dinheiro do povo jogado fora, na 
época ele falou com o Orlando Lima que era presidente da casa que ficou de 
ver essa questão. O senhor Graciano disse que sua posição é a seguinte, já 
que não existe água no subsolo a água da chuva é muito boa, então sua ideia 
é que seja feito uma cisterna para aproveitar a água da chuva, disse que todas 
as reclamações tem que ser enviadas ao senhor prefeito para que algo seja 
feito, finaliza agradecendo a oportunidade. O presidente Marcelo salda os 
professores presentes. ORDEM DO DIA: O senhor presidente começa lendo os 
dois projetos de leis que deram entrada na casa. Projeto de lei 006/2017 ------. 
Projeto de lei 007/2017. O presidente encaminha para as três comissões, a 
comissão de constituição justiça e redação, comissão de orçamento tributação 
e finanças e comissão de saúde e ação social que irão se reunir antes da 4° 
sessão na câmara municipal para dá os pareceres das comissões, não 
havendo mais nada a tratar o presidente deseja a todos um bom dia e um bom 
fim de semana.  
 


