
ATA DA 12° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Ao 01 dia do mês de novembro do ano de 2019 às 09h00min, no prédio da câmara 

Municipal de Uruoca, situada à Rua João Rodrigues, Nº 135, sob a presidência da 

vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias, e secretariado pelo primeiro secretário 

Francisco das chagas Pereira. Contando com a presença dos vereadores: Antônio José 

Fernandes, Ambrósio Carneiro Costa, Evilaques Araújo da Silva, Joel Pereira de Sousa, 

Hipólito Ferreira de Oliveira, Marcelo Ferreira Gomes e Vicente Valdir Araújo. A 

presidente declara aberta a 12º Sessão ordinária do segundo período legislativo, 

cumprimentando a todos presentes e os ouvintes da rádio Uruoca FM. PEQUENO 

EXPEDIENTE: O primeiro secretário inicia com a leitura da ata da sessão anterior que 

foi discutida, votada e aprovada por unanimidade e faz a leitura dos ofícios expedidos e 

recebidos pela casa. Leitura do oficio n°43/2019 e leitura do convite do evento Uruoca 

saudável. GRANDE EXPDIENTE: Vereador Hipólito é o primeiro a fazer uso da tribuna, 

desejou bom dia a presidente, aos colegas vereadores e ao Público presente. Falou a 

respeito do abastecimento de água no alto e saco que foi ajustado, que era muito cobrado, 

e que ninguém queira saber o que é ficar sem água. Espera que não venha acontecer 

novamente, que foram vândalos que roubaram a bomba e destruíram parte da afiação, que 

é desconfortável, mas o vigia tem que ficar atento e seria bom um lugar para ele ficar 

resguardado. Também lembrou da questão do matadouro, e queria saber se já iniciou ou 

quando vai iniciar, pois muitas pessoas estão cobrando uma rapidez na conclusão desta 

obra.  E ele gostaria de saber o andamento, até porque está chegando o inverno e fica 

complicado. Também falou a respeito dos banheiros, que a população tem interesse em 

saber a conclusão deles, que já foi iniciada há quase um ano. Ver o que pode ser feito, 

saber da presidente se ela procurou saber das empresas, de quando vão retomar as obras? 

A presidente disse que passou as informações tanto para o governo municipal quanto para 

o engenheiro e segundo eles o projeto é da Funasa, a empresa tem um prazo para a 

conclusão, mas ainda ficaram de falar qual esse prazo e ela tentará trazer próxima sessão 

as datas e prazo para conclusão dos banheiros. O vereador Hipólito retomou sua fala e 

disse sempre questionar porque a população aguarda e precisa e ficam grato. Agradeceu 

e encerrou. Próximo vereador foi Joel pereira que iniciou desejando bom dia a presidente, 

aos colegas vereadores e aos visitantes da casa. Falou sobre o abastecimento de água em 

Paracuá, que está havendo uma grande fata de água, disse ter visitado o sistema de bomba 

e viu um desprezo por parte do Sisar, pois a bomba era muita pequena e não está 

suportando puxar água para poder fazer o abastecimento, e só uma bomba funciona.  

Disse que água só chega a noite e quem tem reservatórios pequenos passa o dia sem e o 

problema é que no fim do mês a conta vem, que inclusive já reclamou várias vezes da 

cona de energia, uma conta extra que vem cobrando para pagamento daquele sistema. E 

deu exemplo de seu gasto. Disse que temos direito de pagar a conta, mas que também tem 

direito a terem água, eles não têm culpa de o sistema não suportar o abastecimento e 

precisa ser resolvido, é necessária uma explicação por parte do Sisar, porque água tem, 

mas precisa de uma bomba que consiga puxar a água, e eles não podem pagar uma conta 

sem ter abastecimento. Vereador Hipólito pediu aparte e disse que acha importante a 

população procurar o Sisar, fazer uma reunião e discutir e tudo ser calculado. Se caso 

disser que tem água suficiente e uma energia boa que possa ser colocado uma bomba com 

vasão maior ou então cavar outro poço próximo, mas tem de ser conversado com a 



população e entrar num consenso. O vereador Joel retomou sua fala e disse que realmente 

não é falta de água e sim de motor que puxe água da cisterna para caixa d`agua. Vereador 

Evilaques pediu aparte e disse que o vereador está reclamando do Sisar então alguém do 

Sisar tem que tomar as providencias. Vereador Joel retomou sua fala e disse da falta e 

interesse por parte do Sisar em atender a população como merecem. A presidente deu 

uma sugestão e disse que essa questão abastecimento em Paracuá já é bem antigo que não 

podia nem cobrar muito porque nas reuniões não tinham enviado nada ao Sisar, então 

sugeriu que o vereador Joel e vereador Francisco, para convidar o presidente da 

associação de Paracuá e que o mesmo convide algum representante do Sisar para a 

próxima sessão na casa, já que vai estar presentes a Cagece, Cogerh, para tratar sobre esse 

assunto de abastecimento de água, que possam ser feitos questionamentos e isso seja 

esclarecido. Vereador Joel retomou sua fala e disse a presidente que seria melhor fazer 

um oficio e enviar. Vereador Hipólito pediu aparte e disse que a população de Paracuá 

precisa sentar e juntamente com Sisar resolver, essa a sugestão como a presidente falou. 

Vereador Joel retomou sua fala e agradeceu e encerrou. Vereador Valdir foi o próximo a 

usar a tribuna, desejou bom dia a presidente, para demais vereadores e o público em geral, 

disse que já que estão falando em problemas, Cagece e Sisar ninguém saber o que fazer 

com essas duas companhias, falou que todos somos sabedores que temos muita água, a 

bacia do Coreaú é a maior que está existindo água no estado Ceará. Disse que a Cagece 

informou e queria confirmar com aa presidente se no dia 08 a Cagece vai estar presente 

na casa? A presidente afirmou está confirmado a presença da Cagece e Cogerh. Vereador 

Valdir disse problema que a água não chega em Uruoca e não dar para abastecer nem a 

sede e nem Senador por conta de estar com 20% do açude Premuoca e alguns poços, 

porque existe uma redução dos barreiros até Uruoca. E a última da Cagece foi que 

solicitaram um terreno ao prefeito perto da igreja nos barreiros onde fica a adutora para 

fazer um reservatório lá, pois segundo eles até lá vem muita água, como dos barreiros 

para sede possivelmente é subindo perde a pressão e é por isso que há redução, então eles 

querem fazer um reservatório lá par água cair no reservatório e chegar até Uruoca com 

mais eficiência, e dia 8 irão confirmar se é verdade. Também falou sobre se já ouviram 

falar no sexto maior açude do Brasil que vai ser localizado sua barragem nos cantos das 

pedras, distrito de Paracuá, município de Uruoca, Ceará, Brasil. O projeto está sendo 

elaborado, esse é o maior com capacidade para mais de 1bilhão, estar localidade entre os 

6 maiores do brasil. Primeiro é Castanhão, segundo um reservatório no Rio Grande do 

Norte, terceiro Orós, quarto Banabuiú, quinto Coremas e sexto vai ser esse que estão 

elaborando o projeto, que estão falando que é para resolver a questão da região norte 

todinha. E agradeceu. A presidenta chamou o vice-presidente para assumir os trabalhos 

para poder fazer uso da tribuna, o vereador Antônio José Fernandes assumiu a presidência 

e chamou a tribuna a vereadora Fatima Fernandes que desejou bom dia ao presidente, aos 

vereadores, aos ouvintes da rádio Uruoca FM e ao público presente. Disse ao vereador 

Hipólito que já tinha a resposta a respeito do matadouro, foi feito a licitação, está 

aguardando só a liberação da semace, disse que queria agradecer com muita alegria o 

retorno da água das localidades de alto e saco que era um desejo deles e na gestão do 

prefeito Kilsem esse problema foi resolvido, ele atendeu a sugestão dela, fez um belo 

trabalho com recursos próprios, sofreu problema por conta de roubo de todo material, mas 

o prefeito novamente colocou para funcionar tudo. E agradeceu em nome das duas 

comunidades. Parabenizou pela bela festa do servidor público, tanto o governo municipal 

como todos os envolvidos na realização desta festa. Também falou sobre o projeto Uruoca 

saudável e sustentável outo projeto belíssimo e tentar mudar essa questão do lixo e estão 



de parabéns. Confirmou a presença da Cagece para esclarecer dúvidas sobre o 

abastecimento de água em Uruoca, a Cogerh também estará presente. Disse encaminhar 

um oficio ao Sisar também, apesar de campanário está tudo ok, mas em Paracuá há 

problemas. Que fará transmissão pelo facebook para todos terem aceso as informações.  

Vereador Antônio José pediu a parte e disse fazer uso das palavras da vereadora e 

parabenizou o prefeito pelo projeto Uruoca saudável que vai haver mudanças em nosso 

município e Uruoca está entre os 7 municípios aderindo a esse projeto. Vereador 

Evilaques pediu aparte e parabenizou o prefeito pela festa dos servidores, em 

reconhecimento aos servidores, que próximo prefeito que vier vai ter que ter compromisso 

de continuar tudo que o prefeito Kilsem fez, que ele vai deixar sua marca. Também 

parabenizou pelo projeto Uruoca saudável e por tudo de bom que faz pelo município. 

Vereadora Fátima retomou sua fala e citou vários projetos e festas criadas na gestão do 

prefeito Kilsem, que a população vai cobrar dos outros gestores e devem continuar. 

Quanto ao projeto Uruoca saudável ela é suspeita a falar pois é fã da reciclagem, e acredita 

que muita cosia jogada no lixo não deveria estar lá, ela sempre reaproveita. E se ofereceu 

a colaborar e repassar o que ela sabe. Disse adorar trabalhar com isso, transformar o lixo 

em luxo e ajudar o meio ambiente. Agradeceu e encerrou. ORDEM DO DIA: Nenhum 

projeto em pauta no dia. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada essa sessão 

ordinária da qual lavrei a presente ATA que depois de lida e achada nos conformes será 

por todos devidamente assinada. 

 


