ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA
MUNICIPAL DE URUOCA
Ao 1º dia do mês de novembro 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 31ª sessão ordinária,
cumprimentado a todos os presentes. PEQUENO EXPEDIENTE: a primeira secretária inicia a leitura da ata da
sessão anterior, que foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. O presidente Marcelo pede um minuto de
silencio em virtude do falecimento do servidor público Genival de Araújo da Costa, vigilante da saúde do distrito
de Paracuá. GRANDE EXPEDIENTE: o vice-presidente Vicente Valdir Araújo passa a palavra para o vereador
Marcelo Ferreira Gomes, que cumprimenta a todos os presentes e inicia lembrando que amanhã (dia 02 de
novembro) é o dia de finados. Lembrar das pessoas e entes queridos nossos que já se foram, que nunca serão
esquecidos. Também lembrar que a data de hoje 01 de novembro começa o Mês da Campanha Novembro Azul,
que é uma campanha de conscientização para os homens, especificamente para os que têm 40 anos em diante, para
fazer a prevenção ao câncer de próstata. A prevenção é de duas maneiras: a pessoa faz o exame de sangue para ser
constatada alguma alteração e também o famoso toque. O vereador lembra a população que é muito importante;
passou o outubro rosa que era pra conscientizar as mulheres do câncer de mana e agora é o novembro azul contra o
câncer de próstata. Fala que deseja parabenizar a Karla Aquilo, funcionaria da CMU, pelo seu aniversário; agradece
e encerra. O presidente Marcelo Ferreira passa a palavra para o vereador Evilaques Araújo, que cumprimenta a
todos e inicia falando agradecer a presença do prefeito pela presença na novena da localidade de Bom sucesso e
também ao líder político Keuly, o assessor jurídico Monte Neto e a secretária Aldebiza e dizer que eles foram
prestigiar e não esquecem o povo de lá. Fala das conquistas do prefeito de Uruoca, Kilsem, o centro de feiras e
eventos que daqui pro final de dezembro será inaugurado, uma coisa muito bonita, com auditório, ambiente
climatizado, restaurante; diz que na região algo desse porte está sendo feito a primeira vez em Uruoca; diz que vai
convidar os vereadores para ver como estão as obras no hospital, tanto a base aliada quanto a oposição, para ver o
que está sendo feito pelo povo de Uruoca. Fala sobre a iluminação do campanário na avenida, que estava a um
montão de tempo parado e o prefeito entrou na justiça, conseguiu e agora estão colocando energia lá praquela
população. A reforma da escola da localidade de Boa Vista já foi licitada, vai começar na próxima semana; na
escola Raimundo Fernandes também já começou a reforma. Diz que a segunda etapa das estradas de Bom sucesso,
Barra do Mel, Almas e Baixo estão concluídas. Fala que o prefeito Kilsem tem muitos projetos pra esse mandato e
que o povo de Uruoca merece. Diz que o prefeito fez um evento com premiação para o dia do servidor público de
Uruoca e em nenhuma cidade vizinha viu algo parecido. Hoje é o dia primeiro e todos os servidores já receberam
seu dinheiro, realmente isso ele vem tentando fazer muito mais; diz que o prefeito Kilsem está emprenhado com o
povo de Uruoca. O vereador Marcelo pede a parte e diz que Evilaques tocou num assunto importante: fala eu não
ouviu falar que nenhum prefeito da região fez festa pra homenagear os servidores públicos, só o prefeito Kilsem. O
vereador Evilaques retoma e diz que as premiações foram conseguidas com a ajuda dos amigos e do deputado
Sergio Aguiar, que também patrocinou uns brindes. O Kilsem tem muito mais a fazer no município. Convida os
vereadores para na próxima sessão irem ao centro de eventos para ver antes da sessão, também as obras do posto de
saúde, que estão praticamente concluídas as obras. Pede que os vereadores se organizem numa tarde, umas duas
horas antes da sessão para a gente visitar essas obras e poder falar o que vê e não o que alguém diz. Fala sobre uma
resposta sobre o carro-pipa do bom sucesso. Diz que conversou com o secretário e este disse que o carro-pipa vai
duas vezes por semana abastecer a cisterna e alguma vasilha que o povo tem, algum outro depósito que o povo tem
lá. Também na semana passada foi colocada uma bomba bem potente lá no sistema de abastecimento de água e no
termo da água lá o secretário disse que está mais ou menos resolvido. Sempre vai ter algum problema, mas em
resposta ao Joel, o secretário disse que é duas vezes por semana que o carro pipa-vai. O vereador Antônio José
Fernandes pede a parte e pergunta sobre a parte da estrada que liga ao Saco, pergunta se foi concluída também e
Evilaques responde que sim. O vereador Evilaques fala que a estrada citada não está no projeto da empresa, mas
assim mesmo o prefeito viu o problema do povo e mandou piçarra pra lá. O vereador Antônio José fala que passou
pela localidade e já estava as piçarras no local então está tudo ok. O vereador Evilaques fala que quando terminar a
segunda etapa, a empresa vai refazer o trecho da estrada da Baliza; agradece e encerra. O presidente Marcelo passa
a palavra para o vereador Joel Pereira, que cumprimenta a todos e inicia dizendo que na quarta-feira passada visitou
a escola que fica em frente a Toca da Rapoza e a população, os pais de alunos, reclamam da temperatura das salas
de aula, porque numa escola nova e não tem nenhuma planta que venha a fazer uma sombra nas salas de aula; diz
que foi bem recebido por uma pessoa que tinha lá e que não vai citar o nome; fala que perguntou quais os projetos
que tinham pra aquela escola e ar-condicionado pra refrigerar as salas e ela disse que esse projeto estava em
andamento; o vereador pede ao prefeito que reforçasse; que agora no final de ano aproveitasse o intervalo das aulas
e fizesse com que aquela escola retornasse no próximo ano com as salas de aula com ar-condicionado. Fala que
segundo a diretora o projeto está em andamento. Pede ao colega vereador e líder do prefeito que no próximo ano as

crianças tenham as salas refrigeradas; parece que está em processo de compra desses equipamentos; o vereador fala
que espera que essa escola seja concluída, porque realmente quatro horas da tarde é muito quente e as crianças para
ter um bom rendimento precisam das salas refrigeradas. Diz que fica feliz pelo bom recebimento que teve na escola
e que está em andamento esse processo; diz que alguns pais reclamaram da merenda escolar, que às vezes não é
muito boa e pede que procurem ver uma merenda mais saudável para as crianças, como frutas, algo que seja ideal
para as crianças; diz que sabe da dificuldade que temos, mas que se procure ver como dar uma melhor qualidade de
vida a essas crianças que são o futuro do nosso país. A vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias pede a parte e
pergunta se quando o Joel fala que foi até a escola, ele fala que recebeu denúncias e foi visitar a escola ou não. O
vereador Joel Pereira responde que não e que geralmente, em alguns tempos atrás, os pais já o procuraram para
reclamar, que a sala de aula tem temperatura elevada e o próprio vereador para poder ver esteve lá e foi recebido
por uma pessoa e foi bem recebido e agradece a pessoa por isso; fala que este é um problema muito pequeno e
parece que já está em andamento e que fica fácil no intervalo das aulas ser resolvido, durante as férias. O vereador
fala que ficou feliz com o fato do líder do prefeito na CMU que trouxe o resultado da pergunta sobre o carro-pipa
do bom sucesso. Diz que até no dia que ele falou na CMU o carro funcionou a tarde e levou mais duas carradas e
teve conhecimento; o Joel agradece pela resposta trazida e diz que espera que não falte mais agua para aquela
população; diz que fica feliz porque a bomba foi consertada e isso é bom; diz que tendo o abastecimento de água
logicamente o pessoal vão parar de reclamar e ficar felizes; fala que hoje quer saber também se o colega vereador e
líder do prefeito tem alguma posição sobre aquela ideia que ele deu sobre as caixas dágua a ser colocadas para
amenizar o sofrimento da população de Uruoca; diz que hoje passou aqui tamanha duas horas da tarde e a fila
estava dobrando, no meio do sol quente; pergunta se o vereador já viu isso junto ao prefeito para resolver o
tamanho daquela fila; diz que qualquer ser humano que passar e ver a fila vai ficar com dó do sofrimento do povo;
fala que esse problema é tão pequeno que espera que seja resolvido o mais rápido possível. Fala que na localidade
de canto das pedras, há uns quinze dias atrás, o colega vereador mandou consertar uma bomba lá e a bomba deu o
prego de novo. Evilaques responde que tem conhecimento e que está com três dias hoje. O vereador Joel pergunta
se a população pode ficar tranquila, se já foi resolvido, a população fez uma vaquinha e a bomba voltou a
funcionar, porque não tava com 15 dias e deu o prego. O vereador Evilaques Araújo pede a parte e diz que o
problema de bomba que temos é referente a energia, porque fica longe para ligar e a bomba no dia que queimou,
um rapaz o avisou ligando. Realmente isso não foi o que o prefeito quis, ele não teve conhecimento e não quis
pagar, que a empresa que ganha a licitação conserta a bomba, geralmente não pode pagar o serviço antes de fazer,
tem que fazer o serviço e depois pagar. O problema é com a energia, porque a bomba fica ligada lá longe do
operador, não tem como o operador ficar vinte horas esperando uma caixa encher; se tiver queda de energia e a
bomba estiver ligada ela queima, pode até ser nova. O vereador Joel Pereira retoma e fala que realmente essa queda
de energia já vem com algum tempo e a prefeitura tem prejuízo com isso, que de vez em quando queima essa
bomba. Diz que já poderia ter sido feito um projeto para colocar uma subestação com transformador para amenizar
essa queda de energia naquela localidade, por esse problema é antigo. O vereador Evilaques pede a parte e pergunta
ao vereador Joel se ele sabe que a energia monofásica ela pode ter o transformador que tiver, mas se tiver queda de
energia ela dá a queda. A questão não é que não tenha transformador, mas porque a energia monofásica ela dá
quedas mesmo, se a bomba tiver ligada ela queima. O vereador Joel Pereira retoma e diz que espera que se resolva
a situação daquela população e que tem certeza que o vereador tem boa vontade pra ajudar a população, mas a cada
dia a gente tem que melhorar a administração e o nosso trabalho; agradece e encerra. O presidente Marcelo passa
palavra para a vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias, que cumprimenta a todos e inicia falando em primeiro
lugar parabenizando a belíssima homenagem ao servidor público de Uruoca;; fala que participou e foi uma festa
muito boa; vimos a presença de todos os servidores, sejam eles dos distritos, localidades ou sede, se fizeram
presentes. Diz que hoje pensou em não usar a tribuna, mas diante do que o vereador Joel falou aqui se sentiu na
obrigação de vir, porque quando ele colocou que tinha visitado a escola Francisco Henrique, de frente ao posto de
combustível, uma escola nova. Fala que a escola é nova e é belíssima, uma escola que está hoje com uma gestão
muito bem centrada, com pessoas muito bem comprometidas; diz que em momento algum ouviu elogios das coisas
boas que tem lá, que o vereador Joel se referiu somente aos ar-condicionados e refrigeração das salas. Lembra que
essa refrigeração já está em processo de licitação e vamos ter sim em todas as salas. Diz que vale lembrar que
quando o prefeito Kilsem assumiu como prefeito esse município, em campanário só tinha uma escola com arcondicionado, em muitos anos de política da Uruoca; tinha apenas três ar-condicionados, um na direção e dois na
sala de professores. A vereadora Maria de Fátima diz que na escola em que ela trabalha em campanário que é do
ensino fundamental II chamada Né Conrado, não tinha um móvel que prestava, uma cadeira; as cadeiras eram de
madeira e todas quebradas, as janelas quebradas, portas, só tinha cacareco e hoje temos a uma escola reformada,
toda no ar-condicionado. Diz que queria citar a luz, quando se pega um município com escolas quase todas numa
situação como essa e demais outras, pra conseguir deixar ela em 100% tem que ter tempo e dinheiro. A escola que
o vereador Joel citou, foi construída na gestão do prefeito Kilsem e a vereadora considera uma das mais bonitas e
tem outras; quando a extrutura é muito boa, ainda não tem ar-condicionado, mas é uma escola nova e estão aos
poucos colocando os equipamentos necessários. Vale lembrar que várias outras que também não tinham

refrigeração já foi colocado. A vereadora diz que tem elogios para fazer de lá, quando se entra é muito acolhedor, é
uma escola que não se pode negar que é bem organizada queria que o Joel fizesse comentários e elogios bons. Diz
que já esteve na escola várias vezes e viu a satisfação do pessoal, que é uma escola nova e está em seu segundo ano
de funcionamento. Diz que tem outras escolas no município que não deixam a desejar, principalmente aqui na sede,
com pessoas bastante eficientes. Sobre a merenda escolar, a vereadora diz que estranhou e se pergunta imagina se o
Joel tivesse sido vereador há algum tempo atrás; diz que não está babando e que trabalha no setor da educação,
trabalhou 15 anos na saúde e sabe como funciona e conhece todo o procedimento; diz que as melhoras são muitas e
um dos destaques na Uruoca é a merenda escolar. A merenda escolar no nosso município hoje tem cardápio
variado, um cardápio onde os alunos realmente gostam de merendar; fala que na escola que ela trabalha tem dias
que a merenda é igual a das outras escolas, mesmo cardápio, mesma nutricionista que diz o que deve e não deve ser
servido no cardápio. Diz que achou estranha a fala crítica do Joel sobre a merenda escolar porque ela vê que as
crianças gostam, os pais elogiam e ela não vê nenhum vereador chegar e dizer que a merenda escolar da Uruoca
está muito boa, porque realmente está; a vereadora diz que tem um dia que vai tapioca, por exemplo na escola Né
Conrado, chega um rapaz fornecedor pra vender o produto num isopor, muito bem embalado, as tapiocas do dia e
todas bem quentinhas e com queijo. Diz que cada um gosta de um sabor diferente e são produtos que a maioria
quer, hoje não é só sopa. Tem dia que é macarronada com ovos e toda semana vai pra escolas; duas vezes por
semana vai leite pras escolas; todas as outras recebem essa merenda escolar. Diz que em relação a isso, não cabe
receber críticas, pois em toda as escolas o cardápio é igual ou parecido. O vereador Evilaques pede a parte e diz que
também temos em construção uma escola desse mesmo modelo lá em campanário, que o prefeito chamou o chefe
da empresa pra ele apressar a obra, pois em fevereiro ele quer entregar e já funcione. Sobre o colégio da boa vista,
vai ser climatizada, forrada. Diz que o que vê do prefeito Kilsem é que na gestão dele vai ficar 90% concluído das
escolas. Sobre a merenda escolar, Evilaques fala que é vereador há oito meses, está no terceiro mandato e só ouviu
o Joel falar hoje da merenda escolar; disseram que o aluno não gostava da merenda e não que ela era ruim;
Evilaques parabeniza o prefeito pelo desempenho que ele tem com os alunos de Uruoca; agradece e encerra. A
vereadora Maria de Fátima retoma e fala sobre os ar-condicionados e as salas refrigeradas: o conselheiro falou que
na escola da boa vista e a escola Raimundo Fernandes vão passar por reforma. Diz que toda reforma que é feita é já
para ter as salas apropriadas para receber a recuperação; vale lembrar que não só na educação, todos os outros
setores que se passa pelo município, estão sendo implantados ar-condicionados; tem poucas repartições na Uruoca
que funcionam sem. Diz que esteve essa semana na sala do Abelk e foi explicado que foi feita a licitação e vai
chegar o ar-condicionado; assim é um custo alto, mas é uma preocupação que se vê da administração em melhorar
tanto o trabalho do servidor, como dos usuários que visitam, sejam na escola u qualquer outra repartição. Como foi
dito, quando o Kilsem começou, poucas escolas tinham ar-condicinoado; uma prova disso é a escola Valdemar
Rocha que foi reformada e está belíssima, com uma estrutura muito boa e foi na gestão do Kilsem. A intenção é até
o final do mandato deixar todas as escolas reformadas. O vereador Joel Pereira pede a parte e diz que não reclamou
da merenda escolar, mas pediu para incluir uma fruta para as crianças; diz que falou sobre a merenda escolar
pedindo uma inclusão de frutas para melhorar a merenda escolar do nosso município. A vereadora Maria de Fátima
diz que no cardápio tem o dia de ter frutas na merenda, como banana, manga. O vereador Joel pergunta quem
fornece e ela responde que é o governo municipal de Uruoca. O vereador Joel fala em relação ao que vereadora
falou, que na gestão do prefeito não tinham ar condicionados nas salas de aula, mas isso continua há 16 anos para
cá a mesma administração, então ela não pode ficar jogando que só a administração atual que tenha dado arcondicionado pra cá, pois de 16 anos pra cá é a mesma administração. A vereadora Maria de Fátima diz para Joel
não deturpar o que ela falou, pois ela disse que recebeu pouquíssimas escolas que tinham ar-condicionados; cada
mandato é um mandato, se algum gestor não colocou e veio recurso pra isso então não cabe a ela chegar e dizer que
não colocaram porque não quiseram; não está com 16 anos que o prefeito Kilsem está no mandato e sim apenas no
quinto ano do mandato, portanto, não queira deturpar o que foi dito. Quem achar que ela está mentindo pode dizer;
pergunta a Joel onde é que ele estava antes do seu mandato, pois há tanta coisa boa que foi feita e Joel não cita. Não
cabe ao vereador dizer que ela está jogando nada; diz que esperava receber elogios do vereador; agradece e encerra.
ORDEM DO DIA: não há projetos de indicação nessa data. O presidente pede que seja decidida uma outra
audiência pública do PPA-Plano Pluri Anual, que deve ser feita; sugere que seja feita no dia 08/11/17, às 18:00 e
em seguida a sessão ordinária com a primeira votação; logo em seguida a sessão extra-ordinária para a segunda
votação; os vereadores concordam com 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.

