
ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE URUOCA  

Ao 25º dias do mês de outubro do ano de 2017, às 19h00min, no prédio da Câmara Municipal de Uruoca, situada a 
Rua João Rodrigues, Nº 135, 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 30ª sessão ordinária, 
cumprimentado a todos os presentes e pede um minuto de silencio em virtude do falecimento do Sr. Manoel 
Fernandes Chaves, conhecido como Totozo, um ex-vereador da cidade. PEQUENO EXPEDIENTE: a primeira 
secretária inicia a leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em 
seguida a primeira secretária inicia a leitura dos ofícios expedidos e recebidos pela casa. O presidente deseja fazer 
uma retificação de algo dito na sessão anterior: diz que os vereadores aprovaram o projeto de indicação do vereador 
Ambrósio Carneiro para pedir o programa Bolsa família itinerante nos distritos de Campanário e Paracuá. O 
executivo mandou o ofício semana passada e foi mal interpretado pela pessoa do presidente, pois leu rapidamente. 
Diz que interpretou o seguinte: que o executivo mandava dizer que este trabalho já existia, mas na verdade ele não 
existiu. O ofício dizia o seguinte: o oficio vinha comunicando ao vereador Ambrósio que já estava sendo atendido 
pelo serviço, mandando também o cronograma das atividades, ou seja, o vereador foi atendido pelo executivo. 
GRANDE EXPEDIENTE: o presidente passa a palavra para o vereador Joel Pereira, que cumprimenta a todos e 
inicia dizendo que esteve visitando na semana passada a barra do Mel e já tinha falado aqui sobre o poço profundo 
que tem naquela localidade. Fala que encontrou já iniciado o poste que foi colocado, mas a população precisando 
que o serviço seja terminado, a parte elétrica para poder ter um funcionamento normal; pede ao líder do prefeito 
que leve até ele esse pedido para a população daquela localidade, pois começou o serviço e não foi terminado; diz 
que acredita que está bem facinho de ser terminado; a população vai ficar agradecida usufruindo daquela agua, 
porque só os poços colocados lá... diz que espera que seja resolvido, porque está muito fácil de ser terminado 
aquele serviços que não terminou. O vereador Joel pede ao secretário de agricultura que reveja o abastecimento de 
água do bom sucesso, pois a população está reclamando. O carro-pipa já colocou água lá há alguns dias, mas o 
vereador fala que encontrou a população da localidade e disse que há mais de 12 dias o carro-pipa não voltava lá. O 
vereador Joel fala que não sabe se isso é verdade, mas é bom que o secretário veja com bons olhos, que aquela 
população precisa ser atendida o mais rápido possível, pois precisa e é uma coisa importante para o ser humano. 
Fala que passou na localidade de barreira e viu algo interessante: que podia ser colocado na sede de Uruoca umas 
cisternas próximas ao colégio. Diz que viu a população usando e achou interessante pra sede. Fala que viu a fila do 
dessalinizador de água e achou grande, então seria interessante que pudesse colocar uma cisterna aqui na praça, 
para que a população não fique muito tempo na fila; colocar uma cisterna daquelas ou então umas caixas d’água 
com várias torneiras para ninguém ficar horas e horas na fila pra pegar um tambor d’água. Diz que é tão bom a 
pessoa chegar nas localidades e receber elogios; fala que é um vereador que não vem só pra reclamar e isso é uma 
ideia pra ver se acaba com essas reclamações no município. Diz que quer torcer para que façam uma boa 
administração e no final de 2020 o povo ver que estão todos satisfeitos; deseja uma boa administração pra poderem 
ser bem recebidos; diz que é assim que faz todo final de semana e que seu dever é visitar os seus eleitores. Por isso 
traz alguns problemas para cá, pois sempre está ouvindo o povo, é empregado e precisa dar atenção aos que pagam 
para ele fiscalizar o nosso município; esse é o dever nos quatro anos, fazer o papel de empregado do povo; 
agradece e encerra. o presidente Marcelo passa a palavra para a vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias, que 
cumprimenta a todos e inicia parabenizar todos os servidores públicos do município de Uruoca pelo seu dia, 
comemorado dia 28-10-17. Parabenizar o prefeito pelo grande evento que está sendo feito dia 27 e comemoração 
ao dia do servidor. Receberam o convite e convida os vereadores para participar. A vereadora parabeniza a 
secretaria de educação pelo trabalho que está sendo feito nas escolas, quanto as provas externas. Além das provas 
que os municípios fazem normalmente, tem as provas externas, como a prova brasil, spaece. Essa é a semana do 
SAEB, que é a chamada prova Brasil: feita por aplicadores de fora pra avaliar o ensino no brasil. São provas que já 
vem prontas, com aplicadores de fora. A vereadora parabeniza a secretaria de educação pela mobilização das 
escolas e parabenizar as escolas pelo trabalho que está sendo feito, para garantir resultados nas provas. Deseja 
parabenizar toda a equipe da secretaria e todas as escolas, que até hoje está tendo 100% de participação dos alunos. 
Queria parabenizar também por um curso feito recentemente patrocinado pelo prefeito municipal oferecido aos 
vigias e vigilantes, pois estavam precisando uma boa formação; teve na sede e em campanário e só teve elogios, um 
curso que durou três dias, mostrando detalhes e quais são os procedimentos. Fala que foi um curso bastante 
proveitoso e ficaram muito feliz; agradece bastante ao prefeito municipal por essa oportunidade. Quanto ao 
dessalinizador, citado por Joel, e a sugestão de colocar outras caixas, seria interessante se tivesse outro 
dessalinizador de água, porque aqui a água do consumo geral a Uruoca já tem, o que falta é água para beber 
mesmo. Para as demais atividades tem água na torneira, infelizmente temos só um dessalinizador na sede, mas está 
resolvendo o problema da população, mesmo sabendo que a fila tem essa demanda. A demanda na sede é muito 
grande. Poderíamos conseguir outro com nossos governantes externos, estadual, mais dessalinizadores. Quanto a 



caixa, para colocar, a população tem o dessalinizador, se tivesse a caixa não seria a mesma coisa. O vereador Joel 
pede a parte e diz que talvez o que ele quis dizer era que se abastecia a caixa d’água com carro-pipa e tinha o poço 
profundo com água potável; fala que a sua intenção foi essa, pois no campanário tem vários poços profundos que a 
população usa a água do poço, tem uma água potável; diz que acha que no barreira a água é potável, que o pessoal 
tá bebendo de lá; agradece e encerra. A vereadora Maria de Fátima fala que é uma cisterna é uma boa ideia, mas 
tem uma melhor: que os vereadores conseguissem complementar com outro dessalinizador para Uruoca, pois 
infelizmente só temos um e também cisternas. O vereador e presidente da CMU Marcelo Ferreira pede a parte e 
pergunta se na baliza não tem dessalinizador e ela responde que sim, que funciona muito bem e a população gosta. 
O Município tem dois dessalinizadores, um na sede e outro na localidade de baliza; é bem interessante; fala que não 
sabe se no barreiro tem dessalinizador e que só conhece os dois já citados. O vereador Vicente Valdir Araújo pede 
a parte e diz que a ideia é muito boa, mas acontece que nós só temos aquele poço que liga ao dessalinizador; esse 
poço tem a porcentagem de sal baixa, então pra isso temos que conseguir poços melhores para uma localidade 
abastecer uma cisterna, como falou. Só um dessalinizador para a sede é pouco pois tem mais de 1000 famílias. A 
vereadora Maria de Fátima retoma e diz que o ideal seria conseguir mais dessalinizadores, porque toda a água da 
sede da Uruoca sabe que ela não é sobra pra outros. Então realmente é um problema, mas pelo menos já temos um 
dessalinizador, não tinha nenhum. Se 1000 pessoas estão cadastradas, elas não compram água, é pouco, mas um 
começo nós já temos. O vereador Hipólito pede a parte e diz que a capacidade do dessalinizador de produção de 
água é de 1.200L/h; fala que acredita que se montasse outro hoje em outro ponto estratégico, porque o 
dessalinizador não quer dizer que a água deixe de ser boa. Ela é salgada e passa por esse processo e vai pro rejeito a 
água imprópria. Ou então cavar um poço melhor, colocar paralelo um com o outro e construir uma caixa inox, pois 
a caixa inox pode ficar no sol sem ter nenhum tipo de mudança da água, como lodo. Se caso conseguisse outro 
dessalinizador, que sai por cerca dos R$ 25.000,00. Fala que o deputado Moises Braz esteve na goiana, uma 
comunidade de Moraújo, no final de semana e um amigo de Hipólito disse que será liberado agora essa semana 
vários recursos para dessalinizador, em Moraujo vai ganhar uns três; fala que era interessante alguém procurar 
junto ao estado, pois está tendo recurso. A vereadora Maria de Fátima fala que se o estado vai liberar, com certeza a 
gente deve correr atrás por meio. Estar sempre na ativa e buscando; estamos vendo o esforço para trazer as coisas. 
A vereadora fala que este dessalinizador foi conseguido na gestão do prefeito Kilsem, e a gente sabendo quantos e 
quantos anos foi pra conseguir. Fala que teve um período ruim de conseguir as coisas, mas agora muita coisa está 
funcionando. Fala que fica muito feliz quando o vereador Joel diz que quer que tudo aconteça da melhor forma, 
sabemos que pra isso acontecer precisamos de pessoas comprometidas e que estejam correndo atrás dessas coisas; o 
prefeito está sempre buscando e a gente está vendo quantas e quantas coisas já foram conseguidas pra melhoria da 
população; agradece e encerra. ORDEM DO DIA: parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o 
projeto de lei Nº 19/2017 LOA em 25/10/2017: votado e aprovado por unanimidade; Parecer da Comissão de 
Orçamento, Finanças e Tributação sobre o projeto de lei Nº 19/2017 LOA em 25/10/2017: votado e aprovado por 
unanimidade; primeira votação do projeto de lei Nº 19/2017 LOA em 25/10/2017: votado e aprovado por 
unanimidade. O presidente faz os agradecimentos finais e encerra: e nada mais havendo o que tratar, declaro 
encerrada esta sessão ordinária da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai por todos 
devidamente assinada.  


