
ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 3º PERÍODO LESGISLATIVO DO ANO 

DE 2015 DA CAMARA MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 16(desesseis) dias do mês de maio do ano de 2015 (dois mil e quinze), ás 

9:00 horas, no prédio da Escola Coronel Domingos Alves, situada a Rua D. 

Ana na localidade de Paracuá, zona rural de Uruoca, sob a presidência do 

vereador ORLANDO LIMA FERNANDES e secretariado pelo vereador 

ANTONIO ERALDO BATISTA LIMA na cidade de Uruoca em sessão ordinária. 

O Senhor Presidente contou ainda com a presença dos seguintes vereadores: 

JOSE FLORENCIO BATISTA, FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, 

MARCELO FERREIRA GOMES, BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA E 

MARIA ALDEBIZA SILVEIRA CARNEIRO e FRANCISCO EUDES A. SILVA e 

ANTONIO JOSE FERNANDES, não faltando nenhum dos vereadores da casa. 

Em seguida o senhor presidente Orlando Lima Fernandes declara aberta a 

sessão ordinária cumprimentando a todos os presentes no recinto. PEQUENO 

EXPEDIENTE: É dado inicio a leitura da ATA anterior. Após lida o Sr. 

Presidente Orlando Lima Fernandes coloca a ata em discussão e votação, 

onde na ocasião o vereador José Florencio pede uma retificação pedindo que 

constasse em ATA toda sua fala na sessão Anterior. 

“... Cumprimenta a todos, e diz ter ido a tribuna nesse dia 
simplesmente para parabenizar as mães de todos, agradece sua mãe 
que agora dia 10 completa um ano e oito meses que ela faleceu, 
pede a Deus que Deus a ajude na sua eternidade, não só ele como 
todos os filhos agradecem por tudo que fez por eles em seguida 
parabeniza todas as mães de Uruoca a mãe dos vereadores e a do 
governador para ele cuide das nossas estradas principalmente a de 
Paracuá que é muito importante, já que estão refazendo uma estrada 
bem aqui, podem fazer a de Paracuá também”. 

 O vereador Francisco Eudes também pediu uma retificação da qual pede para 

ser colocado em ATA a parte que o vereador Jose Florêncio fala da sessão 

itinerante que deveria não ter mais, já que a população não participa, logo após 

sendo votada e aprovada por unanimidade, na continuidade o Sr. Secretario 

ANTONIO ERALDO BATISTA LIMA, faz a leitura dos ofícios recebidos e 

expedidos pela casa: Requerimento Uruoca 14 de maio de 2015, atestado 

médico do vereador Antonio Jose Fernandes, comunicado Ministério da 

Educação, comunicado Ministério da Educação liberação de recursos, oficio nº 

10500/2015. GRANDE EXPEDIENTE: O presidente abre palavra na tribuna 

para os vereadores e inscritos na tribuna popular, primeiro inscrito na tribuna 

popular é o vereador Francisco Eudes, cumprimenta a todos e agradece ao 

presidente por ter dado a relação dos poços profundos e perguntas quantos 

poços foram feitos nessa administração, e se esses poços que foram nessa 

administração estão funcionando normalmente, que no caso precisasse hoje, 

se eles estariam funcionando?! E pede uma posição do presidente. 

Respondendo o presidente diz repassar em detalhes depois. Retomando a 

palavra o vereador agradece a atenção de todos. O segundo a se manifestar é 



o vereador Eraldo Lima cumprimenta a todos e acentua o apoio ao vereador 

Francisco das Chagas a respeito dos requerimentos, e que desde já tem seu 

apoio, que realmente seu Francisco como morador do distrito sabe das 

necessidades locais, e que tem certeza que os vereadores irão aprovar esse 

requerimento, encerrando agradece a todos. Terceiro a se manifestar é o 

vereador Francisco das Chagas cumprimenta a todos e sente satisfação a ter 

todos em se distrito e agradece ao apoio do vereador Eraldo, e pede aos 

demais que o ajudem com referencia aos requerimentos, que fica mais forte 

com o apoio dos vereadores para entregar a subtenente, por causa de alguns 

irresponsáveis que trafegam pelas pequenas ruas de Paracuá, onde andam 

embriagados e em alta velocidade, e já teve oportunidade uma vez de falar 

com a policia e falar com alguns pais, como de fato a policia veio e chegaram 

até prender motos, e já falou com os jovens e os pais também, por que a coisa 

melhor do mundo é a prevenção, por que só em a policia chegar já dar uma 

presença moral, que o deslocamento de uruoca venha ao distrito, inclusive está 

acontecendo um campeonato de futbol que quando termina esses jovens saem 

de lá e vão aos bares se embriagar. A respeito do segundo requerimento é que 

o prédio do antigo posto de saúde, que está feio, e que procurou a prefeitura e 

disseram que o prédio é do estado e realmente é, inclusive uma pessoa do 

estado veio ver se o prédio estava em funcionamento e fez um relatório, e não 

sabe se esse prédio foi repassado para o município e espera que o prefeito 

veja com bons olhos ou faça uma revitalização ou ampliação da praça matriz 

ou qualquer outra coisa, na hora que ele tirar o prédio e deixar o terreno baldio 

vem uma pessoa e quer montar uma casinha porque o terreno é da prefeitura 

foi dava pelo Joãozinho do Paracuá, juntamente com Aniceto rocha e Eudes 

Matos essas pessoas que fizeram o levantamento do prédio que hoje está as 

ruínas, porque graças a deus o distrito foi contemplado com um posto maior. 

Então ele queria e pede que os colegas o apõem com esses dois 

requerimentos que ele colocou na casa, em seguida relata que esteve na 

reunião da COGER e viu o grande interesse da bacia do Coreaú em tentar 

amenizar a situação que estamos que não demorará muitos dias para o 

colapso da água voltar, acha que o campanário melhorou muito a partir do 

momento que foi transferido pro SISAR e foram perfurados os poços. A parte 

do vereador Jose Florêncio cumprimenta a todos e diz apoiar o vereador 

Francisco das Chagas em seus requerimentos e também quando ele fala 

COGER a respeito da água de Uruoca, acha que seria muito bom, mas as 

vezes a gente que está andando para trás, seria muito bom que os 

uruoquenses, pedi para transferir pro SISAR porque nunca viu uma luta tão 

cansada, tão grande do povo uruoquense sofrendo com a CAGECE, que não 

dar uma água de qualidade, que viviam um sofrimento em Campanário, 

parabeniza o prefeito isso ter mudado o sistema de água pro SISAR porque 

hoje está bem melhor. Retomando a palavra o vereador Francisco das chagas 

diz defender o SISAR, por que o esforço ai nós do Paracuá se não fosse o 

SISAR termos tem ma bomba eles vem a jeito, na entrado do final do ano 



passado vi o esforço do SISAR com a associação do paracuá e prefeitura que 

melhorou muito a situação da água do paracuá com a perfuração do poço a 

1.400 metros daqui, e deixar claro que também depende do esforço da 

comunidade, ninguém caminha sozinho, desde 1995 o sistema que opera lá é 

o sisar, onde as pessoas que passaram por lá foram pessoas de muita 

responsabilidade, que só não ajeitam quando não podem, que viram a 

dificuldade com o problema da água, e o vereador e o presidente da 

associação a uma reunião e fizeram a proposta de entregar o sistema de 

campanário e ficaram de fazer o estudo e as demais localidades rurais o 

prefeito disse que se pudesse colocar em todas o abastecimento rural o 

sistema do sisar estaria muito satisfeito, depois relata de uma pessoal que o 

abordou para perguntar sobre a transferência da adutora para o açude 

Tuncunduba e viu na reunião que foi com junto com o vereador Orlando Lima 

que a única solução para o abastecimento de Uruoca e Senador Sá é essa 

transferência, em uma vez que o prefeito foi a camara municipal falar sobre 

suas prestação contas de suas atividades e quando fala da transferência da 

adutora e descobriram um custo de 2 milhões e 200 mil e alguma coisa onde a 

cagece tinha se pronticado de arcar com essa despesa e quando chegou na 

hora a Cagece saio, aí um pessoa escutou e disse que esse dinheiro tinha que 

sair era da COGER, então o vereador diz não de saber de onde tinha que sair, 

mas esse dinheiro tem que sair é dos cofres do Estado, temos que pensar uma 

coisa, a sede está aí e não demorara entrar em colapso Uruoca e Senador Sá, 

o futuro de uma geração pertence ao presente, e quando o prefeito de moraújo  

falou na reunião onde foi muito feliz em suas palavras que o problema da sede 

na região norte do ceara e no nordeste, que o que falta é planejamento, que a 

sede do nordeste a sede do Ceará é o desperdício da água. E em paracuá o 

açude sangrou, por isso está de parabéns que deus ajudou, pelo menos para 

lavar roupa, também agradecer a associação na pessoa do João Paulo e ao 

prefeito Kilsem que mandou que escavassem as valas e ao SISAR que doou 

mais de 7.000 reais em canos, para a encanação da água, onde o SISAR 

Entrou com os canos e a prefeitura com as valas e a associação com as 

demais coisas e que hoje o distrito está muito melhor. Em a parte o vereador 

Marcelo Ferreira inicia cumprimentando a todos e lembra o colapso de água de 

campanário e graças a deus o problema foi resolvido e hoje em Campanário 

tem uma água de qualidade para a população e também salienta que foram 

feitos poços profundos e em parceria com o prefeito Kilsem e COGER e a 

respeito da água da sede, diz que o prefeito ia conversar com o governador 

essa semana para falar sobre esse caso do abastecimento da água em 

Uruoca, mas de antemão o prefeito avisa que o governo diz não ter dinheiro, 

mas mesmo assim vai falar para ver se resolve esse problema. Em relação ao 

requerimento de policiamento o vereador diz ser um problema antigo da casa, 

e fala quando Campanario estava tendo muita bagunças e roubos, fizeram um 

requerimento e enviaram para a policia e não obtiveram êxito, depois que 

aconteceu dois óbitos foi que apareceu policia por lá, onde o prefeito foi 



pessoalmente em Massapê falar com distrito, outra coisa também é a respeito 

de som alto e está um caso sério de poluição sonora, sons altos nas 

madrugadas e a população liga para a policia e eles nunca aparecem, e esse 

mesmo problema se estende para Paracuá que na casa mais uma vez estão 

com um novo requerimento pedindo policiamento para esse distrito, para 

amenizar que as pessoas saiam em alta velocidade caírem e se quebrem por 

isso que no hospitais é aquele problema todo, tentando trazer esses policais 

para Paracuá para fazer a interferência para que as pessoas não saiam 

dirigindo embriagadas, esse é um pedido antigo da casa para policiamento, 

para campanário e Paracua e espero que chegue a subtenente e esse pedido 

seja atendido, encerrando agradece a tenção de todos, retomando a palavra o 

vereador Francisco das Chagas fala a respeito da água, acha que está na hora 

da câmara municipal de Uruoca fazer suas reivindicações nos órgãos 

competentes onde esteve uma vez na promotoria juntos com outro vereadores, 

que foram feitos ajuste de compromissos, daí então agora dividir os esforços e 

ver o que podem ser feitos e lembra quando estiveram em reunião com o 

vereador Orlando Lima, que pediram para a ajudar a aprovar a resolução que 

nessa semana será enviado para o secretário do conselho então está na hora 

de ir a luta, porque daqui uns dias a situação estará horrível, também deixou os 

parabéns ao presidente da casa pelo projeto soletrando que é um projeto 

educacional e acredita que motivando os jovens o município só tem a ganhar 

com isso próximo inscrito é o vereador Francisco Eudes, cumprimenta a todos 

e parabeniza o vereador Francisco das chagas quando se refere ao problema 

da água e tem seu total apoio que quando fez o requerimento para a 

revitalização do açude de Uruoca onde procurou o prefeito, todas a maquinas 

do sistema PAC estavam aqui e não obteve êxito e sobre o SISAR e CAGECE 

tem outro ponto de  vista e acha que é a irresponsabilidade dos governantes do 

nosso país, pois se tivessem feito uma água envelopada saindo do açude 

angicos, nos teríamos água em Uruoca, temos muito direitos mas deveres 

temos pouquíssimos, a policia é paga pela a população e quando entram com 

requerimento como o Marcelo diz é uma conta que faz tempo que lutam, e 

quando foi a tribuna na época o vereador Francisco Eudes disse: Até que enfim 

tomaram uma decisão, decisão essa que foram tomada depois de óbitos e é 

uma falta de responsabilidade e compreensão do governantes e sempre vai 

bater nessa tecla, por que está aqui para defender o povo e não o prefeito e 

não vai se conformar de quando fez esse requerimento do ajude de Uruoca 

onde todos os vereadores assinaram aprovando e que o gasto seria 

insignificante pois só seria gasto combustível Todos estão dispostos a ajudar a 

administração dele, então fez o requerimento todos os vereadores aprovaram e nada 

de resposta,volta a dizer gastos insignificantes por que o funcionários tem a máquina 

,e não fizeram porque não quis,por falta a dizer uma frase que o colega disse “Graças 

a Deus tem água ao menos para roupa neste açude” já em .... não vai dar porque se 

tivesse feito a revitalização teria certeza que pegava mais água,no futuro pegava 

também como o vereador falou,porque daqui a uns dias vai ter o problema de 



água,começando o primeiro culpado é governo do estado ,porque como uma pessoa 

pega e traz uma água , é porque ver assim eles pegam o dinheiro da gente,não é 

deles o dinheiro,somos nós que pagamos os impostos,nós é que temos que ir atrás e 

quando vem é desse jeito,infelizmente é Brasil,mas um dia ter fé em Deus que vai ser 

muita coisa mudado nesse Brasil,uma das coisas que viu mudar foi que agora uma 

pessoa tem que fazer um concurso para ocupar seu cargo estude e chegue lá, que 

ainda que ver muitas leis mudadas no Brasil, irresponsabilidade total de um total de 

um todo mais principalmente dos governantes. Próximo a se pronunciar é o vereador 

orlando lima inicia cumprimentando a todos presentes no recinto e dar alguns 

esclarecimentos e convocações, que na próxima sessão que será em Uruoca na 

sexta, convida aos colegas para participarem de uma reunião depois da sessão para 

sobre a nomeação de ruas e numero das casas de todo município por isso estão todos 

convocados e na reunião estarão alguns técnicos e é muito importante que todos 

compareçam por lá será tomada algumas decisões, principalmente com a câmara, em 

seguida fala da reunião que participou junto com o vereador Francisco das Chagas 

onde foi uma reuniçao emergencial por que estamos em uma crise hídrica e foi 

colocado lá qe o açude angicos que abastecia algumas cidades está apenas com 8% 

da sua capacidade assim prejudicando os municípios abastecidos por ele, e lá 

pediram ajuda para aprovar um resolução que será enviado para a comissão para 

tentar resolver o problema, onde falaram sobre a transferência da adutora do açude 

Tucunduba, e a comissão irá tentar resolver com o governo do estado, seguida fala 

sobre a convocação da CAGECE Uruoca para a promotoria publica onde foi agendado 

para conversar e fechar compromissos e segunda feira a partir das 14:00 horas 

CAGECE prefeito Kilsem e Algumas pessoas que foram convidadas, e nessa reunião 

será fechado com documentação,então vai ser assinado documento na 

promotoria,esta vendo a ata dessa comissão da reunião extraordinária 

emergencial,toda essa documentação junto com a que será feita na segunda-feira com 

a promotoria, será levada na terça-feira para fortaleza nas mãos do prefeito Kilsen 

para os órgãos competentes. Outro tema abordado é foi a questão dos poços 

profundos que a cagece se comprometeu em ver em Uruoca, ver todos os poços para 

ser feito uma abordagem e uma interligação entre todos os poços para o 

abastecimento de Uruoca,mas a água é insalubre,então a cagece se comprometeu de 

colocar as bombas e interligar esses poços. Em a parte do vereador Francisco Eudes 

pergunta que foram feitas as perfurações dos poços mais não existe 

bombas,respondendo o presidente Orlando Lima afirma 90% dos poços terem essas 

bombas e funcionam normalmente ,só que essas bombas que são precisas não tem 

para vender em Fortaleza,então elas tem que serem encomendadas na fábrica e isso 

demora. E Francisco Eudes pergunta então como fica a compra. Respondendo o 

presidente diz que a compra fica 300 mil reais puro. Então Francisco Eudes diz que a 

prefeitura poderia dar um contra partida então o vereador Orlando diz que acha que 

não pode por a empresa pertencer ao estado mais que vai se informar sobre isso. Em 

a parte repete que a prefeitura podia dar uma contrapartida por que só quem perde é a 

população. Retomando a palavra o vereador orlando pergunta ao advogado da casa 

se isso pode em resposta o advogado Fraciley diz que depende muito das parcerias e 

contratos para saber com quem cada qual vai participar no caso como é de valor alto 

necessita de licitações então tem que ver por esse lado, e como a CAGECE a vários 

anos por que não tem as condições devidas de pagar alguma coisa? Como disse a 

cagece é do estado termina o vereador Orlando lima e segue falando agora do projeto 



soletrando que contou com 105 alunos concorrendo entre eles e parabeniza o distrito 

de Paracuá que se saiu muito bem em relação a educação e acha que isso deve ao 

amigo vereador Francisco das chagas por ser educador e muito engajado na 

educação e os funcionários muito competentes, logo após lembra aos vereadores da 

reunião que haverá logo após a sessão para falar sobre as nomeações das ruas e a 

numeração das casas, então em aparte o vereador Francisco das chagas diz que é 

muito importante, e inclusive já havia falado outras vezes, após ler uma portaria de 27 

de dezembro de 2011 do ministério das comunicações que fala que s compania de 

rede elétrica só fazer a entrega externa se estiver correta a indicação do endereço 

postal, então se não tiver o correto endereço a compania não é obrigada a entregar e 

diz ocorrer esse problema em vários municípios, então em a parte o vereador Antonio 

Jose pergunta se foi informada a nomeações de ruas para campanário por que a 

Coelce está encontrando dificuldades por porque parece que não foi repassada para 

Coelce. Retomando a palavra orlando lima diz ser uma colocação muito boa do 

vereador Antonio Jose e que vai a documentação de rua com os nomes oficializados e 

fictícios onde depois haverá uma audiência publica para a escolha dos nomes das 

ruas, a reunião de segunda é apenas para discutir sobre o assunto. Nada mais a 

declarar encerra sua fala agradecendo a todos. ORDEM DO DIA: É colocado em 

pauta o seguintes requerimentos um para a demolição do antigo posto de saúde para 

a construção de um mercado publico ou ampliação da praça matriz de paracuá, sendo 

a votado e aprovado por unanimidade e requerimento pedindo para ser enviado para o 

destacamento de policia sendo aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada 

ser votado o presidente Orlando lima Fernandes encerra essa sessão ordinária 

da qual lavrei a presente ata que depois de lida e acha conforme vai por todos 

assinada devidamente.  

 


