
ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE URUOCA.  
 
Aos 4º dias do mês de agosto do ano de 2017 às 09h00min da manhã, no prédio da Câmara Municipal de Uruoca, situada 
a Rua João Rodrigues, Nº 135, após o recesso, sob a presidência do vereador Marcelo Ferreira Gomes e secretariado pela 
primeira secretária Maria de Fátima Fernandes Farias e contando ainda com a presença dos seguintes vereadores: Antônio 
José Fernandes, Evilaques Araújo, Francisco das Chagas Pereira, Hipólito Ferreira de Oliveira, Joel Pereira de Sousa, 
Vicente Valdir Araújo e Ambrósio Carneiro Costa. O Presidente declara aberta a 19ª sessão ordinária, cumprimentado a 
todos os presentes e logo após passa a palavra para a primeira secretária Maria de Fátima Fernandes Farias, que faz leitura 
de ata da sessão anterior, que logo após foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. PEQUENO EXPEDIENTE: a 
primeira secretaria Maria de Fátima inicia a leitura dos ofícios recebidos e expedidos pela casa: Convite: o prefeito 
municipal de Uruoca Francisco Kilsem e o secretário de Cultura, turismo, esporte, juventude e desporto Orlando Lima 
tem a honra de convidar vossa senhoria e família para participar da 2ª Edição do Tubarão Fight Torneio de Muay Tai e 
MMA, em 05 de agosto de 2017, 21h00min, na praça de eventos. ENEL: prezado gestor, encaminhamos convite para 
Workshop iluminação pública onde abordaremos tema de grande importância para sua gestão: índice de satisfação e 
qualidade; salientamos que as vagas são limitadas. A Iluminação pública é responsabilidade da prefeitura: ruas, praças e 
avenidas são responsabilidades do Município; a câmara municipal é responsável por definir o valor que esse serviço é 
cobrado; a Enel apenas arrecada os valores e repassa para a prefeitura, que tem a obrigação de zelar para continuar 
iluminando bem esses espaços; o Workshop acontecerá no dia 08/08/2017, às 9h00min, na sede de Sobral, Av. Sr. José 
Lima de Moraes, Nº180, Padre Ibiapina. Ofício Circular Nº 03/2017, Uruoca, 11 de junho de 2017; Ofício do Ministério 
da Educação/Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação: liberação dos recursos: Mais Educação Fundamental, 
02/06/2017: R$ 5.055,20; PNAE-Pré-escola, 02/06/2017: R$ 3.784,20; PNAE-AEE, 02/06/2017: R$ 954,00; PNAE-
Ensino Fundamental, 02/06/2017: R$ 18.837,40; PNAE-EJA, 02/06/2017: R$ 1062,40; PNAE-CRECHE, 02/06/2017: R$ 
5.692,40; Ofício Circular Nº 04/2017, Uruoca, 19 de junho de 2017; IBGE: Ofício Nº 99/2017, Sobral, 1º de agosto de 
2017; Ofício Nº 172/2017, Ofício Nº 173/2017, Ofício Nº 174/2017, Ofício Nº 176/2017, Ofício Nº 169/2017, Ofício Nº 
170/2017 Uruoca, 30 de junho de 2017. Ofício do Ministério da Educação/Fundo Nacional do Desenvolvimento da 
Educação: liberação dos recursos na conta 005, dia 09/06/2017: R$ 2.911,00. Ofício do Ministério da Educação/Fundo 
Nacional do Desenvolvimento da Educação: liberação dos recursos: Mais Educação Fundamental, 04/07/2017: R$ 
5.055,00; PNAE-CRECHE, 04/07/2017: R$ 5.692,40; PNAE-EJA, 04/07/2017: R$ 1.062,40; PNAE-AEE, 04/07/2017: 
R$ 954,00; PNAE-Pré-escola, 04/07/2017: R$ 3784,20; PNAE-Ensino Fundamental, 04/07/2017: R$ 18.837,40. Ofício 
do Ministério da Educação/Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação: liberação dos recursos: PMU conta 006, 
21/07/2017, R$4.432,72. Oficio Nº 148/2017, Uruoca, 26 de junho de 2017. Ofício Nº 185/2017, Ofício Nº 186/2017, 
Ofício Nº 187/2017, Ofício Nº 188/2017, Ofício Nº 189/2017, Ofício Nº 190/2017, Ofício Nº 191/2017, Uruoca, 28 de 
julho de 2017. O vereador Joel Pereira pede um minuto de silencio em virtude do falecimento do Sr. Antônio Almada de 
Barros, muito conhecido em Uruoca. GRANDE EXPEDIENTE: o presidente Marcelo Ferreira passa a palavra para o 
vereador Vicente Valdir Araújo, que cumprimenta a todos e inicia desejando um bom inicio de período legislativo. Pede 
aos colegas vereadores que votem o Projeto de Lei da Renomeação da Rua Zacarias Passos da Silveira para Zé Santana. 
Fala sobre a votação que ocorreu no congresso, sobre a denuncia contra o presidente, onde 9 deputados do Ceará foram a 
favor do Temer, inclusive os que são votados na região. Vicente Valdir mostra uma notícia sobre uma lista de municípios 
incendiados, onde também tem Acaraú, Amontada, Beberibe, Bela Cruz, Fortim, Granja, Marco, Martinópole, Moraújo, 
Morrinhos, São Luís do Curú, Senador Sá, Tururu, Uruoca e Viçosa do Ceará; tem proposta geral sobre o problema da 
chuva, então os municípios já estão seguros. De imediato já estão seguros sete municípios que são Amontada, Beberibe, 
Bela Cruz, Marco, Morrinhos, São Luís do Curú e Uruoca. O vereador continua lamentando a situação dos comerciantes 
do centro da cidade; nos festejos o centro fica isolado; e agora com a retirada das barracas de feirantes ambulantes, estão 
sendo colocados no calçadão; acha que eles deveriam se mobilizar e recorrer, mas até agora nenhum se manifestou. Fala 
que a festa da padroeira da cidade já é meio fraca por causa do festival, pois atrai mais pessoas do interior do que as festas 
religiosas; fala que espera que seja legalizada a situação dos barraqueiros e torce para que todos se alojarem de acordo 
com a necessidade, pois no centro da cidade existe o mercado, com banheiro e etc., diferente lá da avenida onde eles 
estavam. Fala que algumas pessoas o perguntaram se as estradas não vão ser raspadas e ele disse que não tinha a resposta, 
mas que sabe que nos Campanário e no Paracuá já foi 90% concluído; fala que geralmente os prefeitos  fazem os 
consertos das estradas antes dos festejos para atrair a população das localidades; fala que sobre o fato de já ter raspado as 
estradas do Paracuá e Campanário até entende, pois lá tem sete vereadores e na sede só dois. O vereador Marcelo Ferreira 
pede a parte e retoma o assunto sobre a votação dos deputados que livraram o presidente Michel Temer da investigação. 
Fala que os vereadores devem discutir muito sobre isso. Os deputados cearenses que votaram a favor do temer sabem das 
pesquisas da baixa popularidade do presidente, rejeição pelo povo; Relembra que alguns votaram a favor da saída da 
Dilma pelas pedaladas fiscais; os deputados mesmo sabendo da investigação por crime de corrupção optaram por salvar o 
presidente. Fala que os vereadores e os eleitores devem analisar bem a postura dos candidatos. O vereador Valdir retoma 
e fala que os vereadores não conhecem a força que tem, pois se todos do Brasil se reunissem e fizessem campanha, as 
coisas não eram assim. Fala que os grandes acham que podem chegar aqui com dinheiro e levar tudo. O presidente passa a 
palavra para o vereador Joel Pereira de Sousa, que cumprimenta a todos e inicia comentando sobre a fala do Valdir sobre 
a votação da quarta feira. Fala que é muito lamentável ver e ouvir deputados votados no município votarem pela 



corrupção. Fala que os vereadores do município tem a obrigação de repassar para a população quais os deputados votados 
neste município, inclusive os do seu partido. Fala que aqui não tem padrinho político e nem patrão político; fala que não é 
alienado a nenhum dos políticos que vem trazer coisas malignas para o município ou o país. Fala que os deputados que 
votaram contra o povo em 2018 estarão a pedir votos por aqui e o povo não é o mesmo. Fala que nas ultimas eleições aqui 
teve a resposta das urnas e em 2018 também será. Fala que cada dia estamos aprendendo. Fala que a Gorete Pereira que é 
votada aqui votou sim pela corrupção. Fala que a corrupção não é só em Brasília e que ela está em todo o nosso país, nos 
municípios, em todo território. Só o povo pode mudar isso; fala que os prefeitos ficam alienados nos projetos, em dinheiro 
que vem de emendas dos deputados, mas o povo em 2018 vai barrar esses deputados; fala que acredita que os outros 
vereadores também escutam a reclamação. O vereador chama a atenção do poder executivo em relação a falta d’água no 
Bom Sucesso, pois o povo está reclamando; sugere um carro pipa, pois a agua do poço de lá é muito salobra; pede que o 
prefeito atenda melhor a população, pois o inverno já acabou; fala que já viu pessoas idosas carregando agua em balde 
d’água e nesse tempo não era pra ter esse tipo de coisa. O reservatório das pessoas está ficando seco. Pede que o carro 
pipa abasteça a população do Bom Sucesso; espera que a população seja atendida. Fala que a saúde por lá também deveria 
ser melhorada, pois vai médico somente a cada quinze dias. Fala que é empregado do povo e por isso traz os problemas 
da população para a tribuna. Pede que os colegas vereadores também lutem pelo povo, pois são empregados do povo e 
não falar somente quando o prefeito manda; fala que a câmara é um poder separado da prefeitura. O vereador Evilaques 
pede a parte e pede para o vereador Joel também falar sobre o que o prefeito está fazendo de bem. Vereador Joel responde 
que quando for concluído ele vai falar, pois até agora não viu nenhuma obra concluída, e o líder do prefeito é sabedor 
disso e como líder do prefeito ainda não trouxe nenhuma resposta. As estradas não foram concluídas e estão derrubando o 
pessoal, pois também estão colocando piçarra de má qualidade; cita casos de populares que se acidentaram. O vereador 
Vicente Valdir Araújo pede a parte e fala que teve contato com algumas pessoas da localidade de Bom Sucesso e elas 
disseram que realmente está tendo problemas lá; fala que foi à secretaria de educação e falou com o secretário e este disse 
que iria dar um jeito. Vereador Joel retoma e fala que tudo que for de bom pra população ele fica grato; fala que não se 
preocupa com aquele que se incomodam com as sua voz e as suas palavras; ele se preocupa a trazer respeito pra 
população; fala que é fiscal e jamais vai deixar de cobrar durante os quatro anos do seu mandato. Relembra o assunto dos 
poços profundos nas beiras de estradas, pois é vergonhoso ver o dinheiro público ser enterrado no mato; fala que sabemos 
que daqui a dois meses aqui na Uruoca a fila do poço profundo vai dobrar a rua; fala que foi solicitado á Cagece que faça 
a interligação, pois daqui a uns dias não vai ter água; pede que seja resolvido. O vereador Marcelo Ferreira pede a parte e 
fala que em julho esteve com o secretário de agricultura e recursos hídricos Eraldo em uma reunião da COGEH, em 
Araquém, onde foi abordado que o açude angicos que abastece a Sede de Uruoca está com 98% de água, e a discussão era 
pra saber dos municípios quantos litros de água por segundo deveria sair do açude e a opção mais votada foi 380L por 
segundo; fala que a região norte foi a melhor situação de inverno. Lá na reunião havia um representante da Cagece e ele 
foi questionado sobre porque não ligavam os poços dos municípios, e ele alegou que ainda não foram ligadas por que a 
vasão era pouca e a agua era de baixa qualidade, mas que eles iam ver a possibilidade de interligar esses poços. A 
vereadora Maria de Fátima pede a parte e diz que soube por populares que esta semana a Cagece já está soltando água do 
Açude Angicos. O vereador Joel Retoma e diz que espera que seja resolvido e que acha interessante o planejamento dos 
poços, pois há tantas localidades que não tem água e deveria ser feito um estudo e a população merece uma explicação, 
agradece e encerra sua fala. O presidente Marcelo passa palavra para o vereador Hipólito Oliveira, que cumprimenta a 
todos e fala que gostaria de saber se já foi colocado mesmo a ligação da água da localidade do Cocó e o vereador 
Evilaques fala que quando for sua vez na tribuna ele vai falar. Hipólito retoma e diz que espera resposta e fala que quando 
tiver na tribuna Evilaques não peça a parte, pois ele gosta de respeitar a todos e quando o cara não merece respeito ele tem 
que agir de forma a altura. Hipólito fala sobre o comentário do vereador Valdir Araújo sobre as estradas e diz que talvez 
saiu recursos, por isso foi feito as estradas da região. O vereador Valdir Araújo pede a parte e diz que sabe que aqui é 
grande, tem mais de 500Km de estradas, mas recuperar só o campanário e Paracuá, não fazendo no Batatão, Canto das 
Pedras. Se veio recurso, por que veio para lá e não para cá? O Vereador Hipólito diz que acredita que as estradas serão 
todas raspadas, e a preocupação é de todos e da população. O vereador Valdir Araújo pede a parte e diz que falou que lá 
no campanário e Paracuá tinha sete vereadores, e que tinha vereador com 50% dos seus votos; mas sabe que não é por 
isso que aconteceu isso, mas o direito que vai para lá tem que vir para a sede também e a população deve ficar de olho. O 
Vereador Hipólito retoma e diz que todos têm a sua representação e todos tem direitos iguais. Fala que fica tranquilo 
quando vê um vereador cobrar, pois quando se cobra ninguém está criticando, atacando ou ofendendo. O vereador Joel 
Pereira pede a parte e comenta sobre a fala do vereador Valdir Araújo e os 50% de votos; fala que realmente tirou 50% de 
votos da população da sede; fala que quando cobra um benefício é para o benefício do povo, independente se é localidade, 
distrito ou sede. Fala que as estradas não foram consertadas por ter sete vereadores nos distritos e sim por que tem muita 
estrada com necessidade de conserto. O vereador Valdir Araújo pede a parte e diz que não criticou os vereadores dos 
distritos, apenas mostrou a realidade, mas não está lá para criticar. O vereador Hipólito retoma a palavra e diz que esteve 
essa semana no Campanário e tinham pessoas na fila de espera pra atendimento e quando o médico brasileiro chegou, 
parou o carro e disse que não tinha condições de atender ninguém, pois tinha sujeira e poeira, segundo os moradores; o 
medico cubano trabalhou normalmente e o brasileiro nem desceu do carro. Pergunta por que não deixam para reformar o 
posto de saúde só no final de semana, pois assim daria para atender as pessoas normalmente. A vereadora Maria de 
Fátima pede a parte e que teve conhecimento da situação e diz que concorda com o reclame do vereador Hipólito, pois a 
gente toda hora pede pra melhorar a condição de trabalho. Fala que a reforma é boa para os trabalhadores e os usuários; 
fala que o médico que faltou será penalizado, com faltas descontadas, já que antes da reforma do posto de saúde já havia 



sido conversado que eles iriam trabalhar; fala que a secretaria vai tomar posição a respeito. O vereador Hipólito retoma e 
fala que acredita que isso seja conversado, pois o paciente é o mais prejudicado, sem ter nada a ver com o problema; pede 
que sejam dadas providências; o vereador Marcelo Ferreira pede a parte e diz que uma outra opção seria o atendimento 
total para não parar o serviço do hospital; acha que dois ou três dias são pouco pra reforma. A vereadora Maria de Fátima 
lembra que todos os outros profissionais estavam trabalhando no posto no momento da reforma, nenhum deles se recusou, 
apenas o médico que não quis atender. O vereador Hipólito retoma e fala que hoje estão retornando às atividades da 
câmara e diz que quer manter sempre seu papel de vereador, pra vir a tribuna e reivindicar as coisas necessárias. 
Relembra que na ultima sessão o vereador Joel Pereira havia solicitado os contratos das empresas da câmara, e fala que 
também tem interesse em ter acesso, para ver como é que está sendo administrado o dinheiro da CMU; quer acompanhar 
passo a passo cada recurso, agradece e encerra sua fala. O presidente passa a palavra para o vereador Evilaques Araújo, 
que inicia cumprimentando a todos e agradece a Deus pela retomada de mandato e ao povo que o colocou lá. Fala que é 
um vereador que defende o interesse do povo, sendo que já teve o mandato de vice-prefeito. Fala que tem um grupo 
político e todo grupo tem que ter o cabeça, mas que os vereadores não fazem só o que o líder manda, como afirmou o 
vereador Joel; fala que o vereador Joel não tem um pingo de respeito pelos candidatos da oposição, que ele se favorece; 
ganhou em cima de um grupo político da oposição e não respeita o candidato da oposição; que Joel fez campanha para o 
prefeito da oposição, mas quando ele se elegeu, disse que não possuía grupo político e isso é uma vergonha, um ato 
egoísta. Fala que Joel é egoísta e ingrato, se elegeu pela oposição e depois disse que não tinha líder, sendo que era o 
candidato Oliver. Fala que tem gente que vai à tribuna se amostrar, pois é transmitida pela rádio, porém a população sabe 
quem são os vereadores que trabalham e quem não, e os que trabalham em campanha eleitoral. Agradece ao líder político 
Keuly, e diz que continuará na política com ele até o fim, pois é muito grato pelo grupo político, onde acontecem reuniões 
e discussões. Fala que toda a Uruoca conhece o líder politico Keuly prefeito por oito anos e veio acompanhando as outras 
gestões. Fala que não precisa ninguém vir pra cá e dar uma de pessoa boa que gosta do povo e só vai à tribuna criticar a 
gestão; cita obras realizadas e diz que deve ser dito algo com quem vem só criticar. O vereador Joel Pereira pede a parte e 
diz que falou que não é apadrinhado em relação a deputado; diz que tem líder político, mas que não vem à câmara falar 
mandado por ele e foi isso que ele quis dizer para ele e para a população. Fala que tem um grupo político, mas que tem 
liberdade para falar o que quiser e não só autorizar. Pede que o vereador Evilaques respeite o regimento interno da CMU 
e não o chame de mentiroso na tribuna e pede que prove que ele está mentindo. Evilaques retoma e diz que já está 
provado, pois ele votou num candidato que o grupo político dele ordenou, como o Genessias. Joel diz que votou sim e que 
Evilaques votou na Gorete e vai votar. O presidente Marcelo Ferreira pede que sejam acalmados os ânimos. Evilaques 
retoma e insiste que o vereador Joel vota em quem o grupo político mandar; fala que não está dizendo que vai votar na 
candidata Gorete Pereira e sim que está defendendo a ideia de o Joel Pereira falar uma coisa e fazer outra diferente. Fala 
que reformas em Campanário e Paracuá foram emendas da Gorete Pereira, assim como muitas outras. Agradece a 
raspagem das estradas e da região do bandeira. Fala que alguma coisa tá faltando, mas tem muita coisa boa acontecendo 
no município. Fala que até na pista asfáltica aparece defeito, imagina numa estrada de terra de piçarra. Agradece ao 
prefeito pela bomba d’água na localidade de Canto das Pedras. Fala ao Hipólito que o prefeito também mandou resolver o 
problema na localidade do Cocó. Fala que o grupo da situação tem comunicação e fala com o prefeito, bem transparente. 
Fala que não precisa vir dizer que trabalha pelo povo, pois o povo já sabe que ele trabalha; agradece e encerra sua fala. O 
presidente Marcelo passa a palavra para a vereadora Maria de Fátima, que cumprimenta a todos e inicia agradecendo ao 
município e os organizadores pela realização do Festival de Quadrilhas de Uruoca, com destaque para a segurança e a 
valorização maior para os comerciantes locais, que foram mais beneficiados; parabeniza também pelas obras que estão 
sendo feitas no município, que não foram concluídas, mas foram iniciadas, como a unidade mista e postos de saúde, 
recuperação de estradas em distritos e localidades. Fala que se sentiu ofendida pelo comentário do vereador Valdir Araújo 
que mencionava a reforma da estrada por conta de haver sete vereadores dos distritos; fala que não é vereadora do distrito 
de Campanário e sim da Uruoca. Valdir Araújo pede a parte e diz que além dos sete, tem a vice-prefeita e o líder Manoel 
Conrado. Maria de Fátima parabeniza os distritos por terem feito sete vereadores e se diz orgulhosa por ser filha do 
Campanário e que é vereadora do Município e não do distrito. Fala sobre os quase seiscentos quilômetros de estradas de 
terra da Uruoca e que é difícil manter mesmo. Fala que em agosto as recuperações de estradas serão concluídas. O 
vereador Evilaques Araújo pede a parte e diz que ao consenso do líder politico Keuly e do prefeito em terminar a região; 
parabeniza o prefeito pelo festival de quadrilhas, agradece e encerra. A vereadora Maria de Fátima retoma e diz que os 
vereadores do distrito são sim a maioria, mas que precisaram da sede para se eleger e insiste que são vereadores do 
município e não só do distrito. O vereador Valdir Araújo pede a parte e diz que não quis ofender ninguém, mas do jeito 
que olham para lá, deve ser visto a sede também e isso é um alerta para a população. Maria de Fátima retoma e diz que 
nunca deixou de atender ninguém da sede; fala que se sentiu ofendida quando o vereador Joel disse que os vereadores da 
situação só vão a tribuna dizer o que o prefeito manda; diz que o Keuly e o Kilsem nunca pediram ou proibiram nada na 
tribuna. O vereador Joel Pereira pede a parte e diz que se refere ao fato de só os vereadores da oposição levarem 
problemas do município à tribuna; ele sabe que tem coisas boas que o prefeito faz, mas que existem falhas. A vereadora 
Maria de Fátima retoma e questiona por que levar os problemas para a tribuna, se ela pode levar diretamente ao próprio 
prefeito; pois ela tem a liberdade de falar abertamente ao prefeito, inclusive para discordar e ele jamais deixou de ouvi-la; 
ela sugere que Joel procure o prefeito, pois ele é aberto e pode recebê-lo. O vereador Joel responde que tem respaldo de ir 
até a tribuna e não precisa ir até ele. Joel acha interessante que a população cobra onde o vereador passa, e aqui os 
problemas não são citados. Fátima responde que estaria sendo hipócrita se fizesse isso; parabeniza o prefeito pelo 
pagamento em dia dos servidores municipais, pois já está no sétimo mês e não houve nenhum atraso; a Uruoca é 



referência no pagamento. Fala da votação dos deputados e diz que sente vergonha de terem dito sim ao Michel Temer; 
fala que viu aberrações nas justificativas para livrar o Temer, pois se tratava de uma denuncia do Ministério Público 
Federal; os mesmos que votaram a favor do impeachment da Dilma votaram no sim para livrar o Temer da denúncia. O 
vereador Joel pede a parte e pergunta a Maria de Fátima se com a posição que ela tem hoje, ela teria coragem de pedir 
voto para a Gorete Pereira. Ela responde que não queria tocar nesse assunto agora, mas que até o Kilsem já sabe que ela 
não vota mais na Gorete Pereira. Joel diz que também não vota mais no Genessias Noronha. Maria de Fátima fala que os 
lideres não impedem ela de nada e já havia falado sobre não votar na Gorete; agradece e encerra sua fala. TRIBUNA 
POPULAR: o presidente Marcelo Ferreira passa a palavra para o assessor especial do prefeito Clerton Anacleto, que 
cumprimenta a todos e fala que o que o trouxe à tribuna já havia sido citado no início da sessão, sobre a situação de seca 
que ele mesmo vivenciou e sobre informações de todos os poços do município; fala que do inicio da Uruoca até 2012 
foram perfurados 62 poços, havendo secas em várias épocas. Ressalta que só em uma gestão de quatro do prefeito 
Kilsem, foram perfurados 68 novos poços, por isso devemos ser gratos. Fala que a localização dos poços não é para 
facilitar ninguém, e que acompanhou a perfuração de todos os novos poços profundos, e todas elas foram feitas em 
margens de estradas, tendo cada um o termo de doação da terra para o Estado, cada qual com sua certidão arquivada; em 
todos os poços profundos foram feitos estudos geofísicos e os geólogos já vinham com os dados da região via satélite. 
Ressalta que em todos as gestões anteriores foram feitos 62 poços, enquanto na gestão de quatro anos do prefeito Kilsem 
foram feitos 68 poços; informa que está iniciando a festa da padroeira do município a partir do dia 05 de agosto e no dia 
06 haverá o noitário da secretaria de agricultura e recursos hídricos; pede que se alguém tiver interesse, pode doar para a 
organização do noitário para fazer leilão, tudo que for arrecadado será destinado à padroeira; agradece e encerra sua fala. 
O vereador Vicente Valdir Araújo fala ao assessor especial do prefeito Clerton Anacleto que sabemos da existência dos 
poços e que também tem muitos problemas de energia. Na nossa sede está com quase dois anos sem a necessidade de 
passar dia e noite carregando água de outras localidades e de baixa qualidade. Todo mundo estava acostumado a beber a 
água do Açude Angicos e quando houve a interrupção o pessoal deixou de beber e até o Açude Calazar em Uruoca foi 
utilizado. Fala que tem água potável no poço ao lado do ginásio poliesportivo, que vem quebrando um grande galho e 
deste modo parece que as pessoas realmente se acostumaram a não beber mais a água da Cagece; o vereador sugere a 
criação de mais um dessalinizador, pois dois desses na cidade é compatível para a população. Fala que o problema 
também é que muitas localidades já estão solicitando carro pipa pra abastecer. O vereador sugere que seja feita uma 
grande cisterna para os carros pipas abastecerem e distribuírem para a zona rural. Clerton Anacleto fala que foi difícil 
trazer o dessalinizador, mas foi conseguido; por pequena que seja, foi uma das maiores obras no município, pois reflete 
no dia a dia das pessoas. Fala que no final do mês as pessoas tem mais economia, pois não precisam comprar o garrafão 
de 20L d’água; no final do mês sobra mais dinheiro e desse jeito é uma forma de receber indiretamente um recurso. O 
dessalinizador resolveu e está resolvendo o problema de muita gente no município. Na perfuração dos poços também foi 
visto quais eram os melhores poços. Foi buscado abastecer as localidades através de cisternas e carros pipa, sem distinção 
de partido a ou b, pois para receber a água a pessoa deveria preencher um cadastro. O vereador Joel agradece as 
explicações e pergunta a Clerton quantos dos 68 poços realmente funcionam e quantos estão só com o cano. Clerton 
responde que foi feito um levantamento geral dos poços antigos e os novos. Dois poços deram completamente secos, onze 
poços na CE estão sem utilização e um deles está sem água. Todos os demais poços estão interligados e quando eles não 
são em sistemas, são com bombas, bem que seja do tipo sapo. Houve demanda de sistemas e chafarizes no município e na 
grande maioria foram feitos com recursos do próprio município; foi a prioridade da gestão em período de seca; são 7 os 
poços com recurso próprio e os demais são parcerias com o governo do estado. Toca no ponto da gratidão, pois as vezes 
as pessoas só criticam. O vereador Hipólito diz que só foi perfurado esse número de poços porque teve avanço nas 
tecnologias e o pessoal investiu mais; fala que o dessalinizador é importante e que teve informação que se o município 
quiser pode solicitar ao governo do estado, pois está mais fácil para chegar ao município, devido a ser uma prioridade. O 
vereador Evilaques diz para Hipólito pedir ao deputado dele um dessalinizador desses, já que é fácil demais de conseguir. 
Hipólito continua sugere que seja solicitado quatro dessalinizadores e colocar em pontos estratégicos; fala que não está 
para criticar e sim que está fazendo uma sugestão; sugere que se coloque bombas onde falta, agradece e encerra. Clerton 
Anacleto continua dizendo que havia sete demandas do governo do estado, que prometeu sete poços ao município, mas 
ainda não chegaram; fala que ainda vão tentar resolver o que falta para a população em geral, agradece e encerra. O 
presidente Marcelo passa a palavra para o Secretário de Agricultura Eraldo Lima, que cumprimenta a todos e diz que veio 
convidar todos e a população para prestigiar a feira da agricultura familiar, que acontecerá no próximo domingo, seis da 
manhã, no galpão dos feirantes. A feira acontecia na gestão anterior e agora estão tentando reativar e incentivar os 
agricultores do município a vender seus produtos. Pretende-se fazer inicialmente todo primeiro domingo do mês e depois 
todos os domingos. Fala que a secretaria de agricultura está a disposição para os vereadores e a população. O vereador 
Hipólito fala que realmente é importante haver uma feira dessas, pois vê em muitas cidades feiras como essas. Se der 
certo com o tempo a feira vai ser ampliada. O vereador Vicente Valdir Araújo pergunta se foi divulgada a feira dos 
produtores rurais, pois só o carro de som é pouco. Antes havia feiras e não havia o hábito das pessoas de viajar para a 
sede, devido a localização geográfica da Uruoca, pois os distritos são distantes; o que facilita é que hoje as estradas são 
melhores e até se vê topiques vindo de Campanário para cá, o que permite visitar a feira; fala que deve ser mais 
promovido e divulgado. Eraldo responde que os técnicos da secretaria passaram uma semana nas localidades entregando 
convites impressos para a população visitar a feira; a intenção é insistir pra dar certo. A vereadora Maria de Fátima 
pergunta se Eraldo tem uma lista de produtos que serão oferecidos na feira e este responde que não foi divulgado, mas 
que é o básico da produção caseira deles. Maria de Fátima pergunta se é preciso ser cadastrado para vender na feira e 



Eraldo responde que não precisa, qualquer pessoa pode vender na feira. Fala que quer mudar o nome de feira para Balcão 
de Negócios, onde as pessoas caso não vendam nada, os produtores trocam seus produtos entre si, para haver a circulação 
de produtos. Maria de Fátima diz que é mais difícil mesmo o povo dos distritos mais distantes virem e sugere que a 
secretaria e também os vereadores conheçam as feiras nos distritos, pois os distritos participam de eventos da sede mais 
do que a sede em eventos dos distritos; Eraldo responde que essa era uma das ideias, tendo inicialmente o 
desenvolvimento da feira na sede. O vereador Marcelo parabeniza Eraldo pela feira e apoia a sugestão da vereadora Maria 
de Fátima, que ele faça o convite aos distritos. Fala que esteve em Araquém, onde foi abordado que o açude angicos que 
abastece a Sede de Uruoca está com 98% de água, e a discussão era pra saber dos municípios quantos litros de água por 
segundo deveria sair do açude e a opção mais votada foi 380L por segundo; fala que a região norte foi a melhor situação 
de inverno. Lá na reunião havia um representante da Cagece e ele foi questionado sobre porque não ligavam os poços dos 
municípios, e ele alegou que ainda não foram ligadas por que a vasão era pouca e a agua. O vereador Antônio José fala 
que queria que fosse sugerido aos representantes que a água seja soltada até chegar até os distritos. Fala que o ao distrito, 
reservatório do Campanário já está bem baixo, a água não está chegando. Fala que esteve no rio jordão e viu uns 
funcionários da COGEH, então perguntou se a água iria chegar a campanário; eles responderam que não sabiam, pois o 
objetivo era chegar ao rio Jordão, então ele questionou pra que vai servir um reservatório tão grande, se não vai chegar e 
os funcionários não disseram nada. O vereador Marcelo Ferreira toma a palavra e responde que a água é de chegar até o 
jordão e mandar pra sede; a água ir até o campanário é de responsabilidade da COGEH. Antônio José fala que se não 
chegar a água até o campanário, vai pedir á câmara que solicite junto á COGEH. A vereadora Maria de Fátima fala que a 
intenção deles é que a água chegue para perenizar o rio coreaú; está demorando mais porque a barragem do rio jordão foi 
aumentada, mas é pra perenizar o rio coreaú. O vereador Joel pergunta sobre a água do campanário e Eraldo responde que 
o objetivo é chegar até o jordão, para a sede e depois para os distritos. Joel parabeniza Eraldo pela feira que traz 
benefícios para renda da população. Eraldo agradece e encerra. A vereadora Maria de Fátima aproveita o espaço para 
parabenizar o governo municipal e a secretaria de educação pelo projeto Educaséries realizado no mês de julho; o projeto 
foi bem aceito pela população e os envolvidos; agradece e encerra. ORDEM DO DIA: requerimento Nº 16/2017, votado e 
aprovado por unanimidade. Requerimento Nº 17/2017, votado e aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei Nº 001/2017, votado e aprovado por unanimidade. Primeira 
votação do Projeto de Lei Nº 001/2017, votado e aprovado por unanimidade. e nada mais havendo o que tratar, declaro 
encerrada está sessão ordinária da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai por todos 
devidamente assinada. 
 

 


