
ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE URUOCA  

Ao 1º dia do mês de setembro do ano de 2017, às 18h00min, 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 23ª sessão ordinária, 
cumprimentado a todos os presentes. O presidente pede um minuto de silencio em virtude do falecimento do pai do 
vereador Hipólito e também seu tio, o Sr. Justin Ferreira e outros falecidos recentemente. Logo após sugere uma 
plenária para saber se a ata da sessão anterior deve ser lida ou não, dada a grande quantidade de páginas. Todos os 
vereadores concordam em ver uma cópia da ata posteriormente. Logo após a ata 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 secretário de cultura, turismo, esporte e juventude e desporto Orlando 
Lima convida para participar da abertura oficial do Campeonato Uruoquense de Futebol, que acontecerá no dia 02 e 
03/09/17, 15h00min, no estádio municipal Ivanilton Gomes Batista. Ofício Nº 204/2017; Ofício Nº 205/2017; 
Ofício Nº 206/2017; Ofício Nº 207/2017; Ofício Nº 208/2017; Ofício Nº 209/2017; Ofício Nº 210/2017; Ofício Nº 
211/2017, Uruoca-Ce, 29 de agosto de 2017; Ofício Nº 201/2017; Projeto de Revisão Nº 01/2017 regimento interno 
CMU, Uruoca, 25 de agosto de 2017; Mensagem Nº 18/2017, Uruoca, 31 de agosto de 2017. GRANDE 
EXPEDIENTE: O presidente Marcelo Ferreira Gomes passa a palavra para o vereador Joel Pereira de Sousa, que 
cumprimenta a todos os presentes e inicia falando ao colega vereador e representante do prefeito Evilaques que na 
localidade de baliza a população está passando por uma crise de doenças causadas pela poeira dos carros que 
passam na frente das casas. Diz que o vereador Evilaques já tem conhecimento e que hoje um morador procurou o 
vereador Joel para falar disso na tribuna e que o morador já havia pedido ao Evilaques para resolver lá. Joel fala 
que espera que seja resolvido o mais rápido possível, pois os moradores até querem fazer uma vaquinha para fazer 
o calçamento da localidade, porque eles não aguentam mais e nem as crianças aguentam tanta poeira causada pelos 
carros. O vereador Joel diz para os que estiveram presentes na sessão passada que eles ouviram que teve uns 
pequenos problemas, aonde o Sr. Prefeito chegou à CMU se achando no direito de o atacar chamando de mentiroso 
na sessão. Joel diz que mesmo com a prova na mão, não teve o direito da defesa. Mas se achando no poder de vir 
ao local de trabalho lhe quebrar de mentiroso; diz que não pode deixar passar para a população essa informação 
incorreta. Diz que quer passar para todos os vereadores que tem uma cópia – com informações do Tribunal de 
Contas dos Municípios – e o portal da transparência da Uruoca mostra a empresa que foi citada na sessão anterior, 
comprovando que ela era da Bahia. Diz que está provando e quer passar para todos os vereadores uma cópia do 
documento com os empenhos das obras que essa empresa presta nesse município. Fala que o prefeito, na sessão 
anterior, o quebrou de mentiroso e que quer provar que não está mentindo, pois quem está informando é o Tribunal 
de Contas do Estado e o Portal da Transparência de Uruoca. Fala que isso é colocado por eles mesmos. Nesse 
momento o vereador Joel distribui uma cópia do documento citado por ele. Fala que ainda vai ler o nome da 
construtora: Construtora dourado Mendes LTDA, os serviços foram “a reforma de cinco salas de anexos da 
prefeitura”, custando R$ 102.736,66; outro serviço que a construtora Dourado Mendes LTDA pegou aqui foi o 
Lote II da “segunda etapa da reforma do Prédio Chico Eudes”, que custou R$ 84.304,56; outra obra foi a “reforma 
da secretaria de saúde”, custando R$ 66.011, 37; outro serviço foi a “reforma da UBS Ilda Fonseca”, custando R$ 
139.452,13, posto de saúde situado no Paracuá; o vereador Joel Pereira fala que tem mais e lê que a construtora 
Dourado Mendes LTDA fez também a reforma da UBS Maria Martinha Almada, custando R$ 98.678,10; fez o 
Lote XVIII, a reforma da UBS Jan Keuly Pessoa Aquino, custando R$ 226.363, 24. O vereador Joel fala que quer 
pedir desculpas por ter falado na tribuna na sexta- feira passada, por ter falado que a reforma do hospital, mas não 
era e sim os postos de saúde. Pede desculpas para os ouvintes da Uruoca FM e os colegas vereadores. Fala que se 
sentiu cercado na CMU e sozinho, tendo que se defender e trocou as bolas nos documentos, mas hoje estava lá para 
comprovar com os documentos. Fala que esse cidadão (se referindo ao prefeito) e diz que não sabe nem se pode 
chama-lo de cidadão, chegar aqui na CMU, no seu local de trabalho e chama-lo de mentiroso, mesmo munido com 
o documento. Fala que quer que a população do município de Uruoca analise esse tipo de pessoa que faz acusação 
perversa, chamando-o de mentiroso, mesmo com o documento na mão, seu motivo de defesa. Diz que o prefeito 
trouxe o seu mutirão para botar pressão nele, querendo o amedrontar. O vereador Joel Pereira fala que garante aos 
ouvintes da Uruoca FM e aqueles que votaram nele que jamais vai se acomodar estando em sua razão; agradece e 
encerra. O presidente Marcelo Ferreira passa a palavra para o vereador Evilaques Araújo, que cumprimenta a todos 
os presentes e inicia falando que é meio complicado para a gestão poder fazer calçamento naquela localidade, pois 
tem muitas casas na beira da estrada. Fala que é muito complicado tentar resolver isso agora. Diz que o prefeito 
está vendo qual é a forma para ver o caso da família citada que foi prejudicada. A respeito da empresa da Bahia que 
presta serviços no município, o vereador Evilaques Araújo, fala que o vereador Joel disse que era reforma era no 
hospital e o prefeito Kilsem havia dito que realmente não era no hospital, que era menos verdade da parte do 
vereador Joel. Fala ao vereador Joel que está vindo à tribuna da CMU dizer que qualquer empresa pode participar, 



do Brasil inteiro pode participar de licitação, tudo é licitação. Tem várias empresas, tem uma que é tomada de 
preços na licitação. O vereador Evilaques fala que para ele mesmo o prefeito não está errado. O que ele (o prefeito) 
disse aqui foi que Joel estava mentindo sobre respeito da reforma no hospital citada erroneamente. Fala que não 
sentiu que o vereador Joel havia sido pressionado aqui por ninguém não. Fala que o vereador Joel teve seu tempo 
para se defender, se explicar. Diz que o vereador Joel não pode chegar na tribuna e dizer que o prefeito chegou e o 
pressionou, que trouxe um bocado de gente. Diz que o povo veio por livre e espontânea vontade. Os secretários 
foram convidados pelos vereadores. Fala que normalmente os secretários vêm aqui na sessão, como o Orlando 
Lima. Fala que o secretario citado anteriormente não pressionado para vir na sessão. Fala ao vereador Joel que acha 
que este, quando chega ao microfone, se empolga muito e fala alguma coisa. Diz que no dia em que o prefeito 
estava na sessão, o Joel jamais foi impedido de falar aqui e fazer sua defesa. Pergunta se pelo fato de o prefeito 
estar lá ele se sentiu pressionado., achando que não podia falar. Fala que todo mundo conhece ele (o prefeito), filho 
de Uruoca, é humilde. Diz que aqui na tribuna o vereador Joel disse que a empresa era da Bahia e estava 
reformando o hospital. Fala que não se impede que qualquer empresa do Brasil. Fala que acredita que até de outro 
país pode. Fala que não importa de onde seja a empresa. Fala que o prefeito o contradisse ao negar que a empresa 
reformava o hospital e o vereador Joel até pediu desculpas. Fala que não concorda com a afirmação de que o 
prefeito intimidou o vereador Joel Pereira. Fala que todos são livres e são eleitos pelo povo. Quando o prefeito 
estava na CMU, ele deu tempo para o vereador Joel; fala que o prefeito perguntava se ele tinha algo mais, o deixou 
muito à vontade. Fala que a ausência da pessoa ás vezes impede de dizer as coisas. Em antemão ao comentário do 
Joel sobre a empresa da Bahia, que está fazendo obras no município, fala que não tem um pingo de erro, não tem 
erro nenhum; as empresas que concorrem à licitação, às vezes 30, 40 empresas, e fala que o prefeito não está 
fazendo nada de errado. Fala que a empresa citada faz reformas porque ganhou a licitação e fala que tem certeza 
que o prefeito não está fazendo nada de errado. Agora o Joel falar que a construção do hospital é da empresa da 
Bahia o prefeito disse na cara que não era verdade, como disse. Fala que não existiu o fato de o prefeito vir com o 
secretariado para pressionar alguém e sempre é costume o prefeito vir. O vereador Joel Pereira pede a parte e diz 
que não disse que a empresa era impedida, ela pode concorrer, do estado, do Brasil e até do exterior. O vereador 
Joel fala que está se defendendo que o prefeito veio a essa tribuna dizer que não tinha nenhuma empresa da Bahia 
prestando serviços neste município. Fala que não está dizendo que o prefeito faz coisa errada e sim que ele falou 
que não tinha nenhuma empresa prestando serviços da Bahia. Fala que o que quis provar é que a empresa da Bahia 
trabalha sim aqui no município. Fala que não está dizendo que tem nada errado não e a que a documentação está 
tudo direitinho. Fala eu o problema é que o prefeito disse que ele estava mentindo porque não tinha empresa da 
Bahia trabalhando aqui. Joel fala que não está dizendo que o prefeito está fazendo coisas erradas, está tudo 
certinho. Fala que dizer que não tinha empresa da Bahia trabalhando não é verdade. O vereador Evilaques retoma a 
palavra e diz que viu o Joel discutir que era o hospital e a empresa era da Bahia e o que o prefeito falou realmente é 
que isso era uma inverdade, além de ser permitido que a empresa fizesse a reforma, se ela ganhou a licitação. Fala 
que o vereador Joel veio à tribuna falar que o prefeito fez algo errado e o que o prefeito realmente falou na sessão 
passada é que a reforma do hospital não era feita por uma empresa da Bahia; agradece e encerra. O presidente da 
CMU passa palavra para a vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias, que cumprimenta a todos e inicia falando 
da documentação que recebeu a pouco do vereador Joel, solicitando ao mesmo que ele, enquanto autoridade ou 
representante do povo, como ele mesmo sempre diz, usasse melhor as palavras quando viesse à tribuna porque, 
geralmente, o Joel traz conversas que afeta outras pessoas, na maioria das vezes a vida pessoal das pessoas. Fala 
que isso já aconteceu com a secretária de saúde Silvânia, até na parte pessoal dela. Fala que também foi atingida 
pelo comentário do Joel na sessão passada, quando ele se referiu ao assunto pessoal da vereadora. Ela diz que em 
nenhum momento se referiu a algo da vida pessoal do vereador Joel Pereira em seus diálogos, conversas. Fala que 
o vereador Joel dizer hoje que “não sabe se não pode nem se chamar um cara desses de cidadão”, dizer isso com o 
prefeito municipal – nem só por ser prefeito – mas por ser uma pessoa. O vereador Joel questionar a cidadania do 
cidadão é muito pesado, isso é muito feio, principalmente quando se cita uma autoridade. A vereadora relembra que 
debater é falar, questionar é sim o papel do vereador, principalmente a oposição. Fala para o vereador Joel procurar 
ver, pois isso de questionar a cidadania do prefeito é muito negativo, vindo de qualquer pessoa, ainda mais de um 
vereador. Em relação ao que o Joel falou, diz ainda bem que o vereador trouxe para a sessão da CMU provas de 
que o nosso prefeito e a sua gestão realmente não estão mentindo. Fala que quando o prefeito Kilsem foi à câmara 
ele falou abertamente. Fala que foi bom o Joel trazer as provas de que estão sendo realizadas obras de fato no 
município de Uruoca. Fala que o próprio vereador da oposição Joel provou para todos que a situação está para o 
povo, realmente tudo que foi citado em nome da empresa baiana Dourado Mendes LTDA está sendo feito. Fala que 
reforma das salas anexo da prefeitura foi concluída; a segunda etapa da reforma do edifício Chico Eudes. Fala que 
foi iniciada a reforma do prédio da secretaria de saúde. Fala que a reforma da UBS Ilda Fonseca também está sendo 
encaminhada. Fala sobre a reforma da UBS Maria Martinha Almada. Fala que Joel provou que as empresas que 
ganham a licitação e estão fazendo os serviços. A vereadora Maria de Fátima comenta o vereador Joel questionou 
que o prefeito disse que ele era mentiroso, o prefeito Kilsem realmente afirmou que era mentira; ele, inúmeras 
vezes durante a sessão, disse que a empresa da Bahia não reformava o hospital. Ela diz que o prefeito confirmou 



que a reforma estava sendo feita pela empresa cearense Virgílio e Jacira Construções. O vereador Joel Pereira pede 
a parte e mostra no papel o CNPJ da empresa, mostra que a empresa é da cidade de Irecê-Ba. A vereadora Maria de 
Fátima questiona ao Joel se ele baseia sua fala por causa desse nome e ele confirma. A vereadora Maria de Fátima 
diz que o vereador Joel esqueceu de ler o CNPJ da empresa; a construtora dourado Mendes LTDA ME esta é 
registrada na Rua Agostiniano Dourado, 92, Centro - Irecê-Ba; o CNPJ é 10.925.861/0001-34; o CNPJ da 
construtora Dourado Mendes que está fazendo as reformas no município da Uruoca é 17.344.397/0001-10. Fala que 
acredita que os CNPJ das empresas é totalmente diferente um do outro. Fala que a empresa Dourado Mendes que 
presta serviços na Uruoca é diferente da empresa que o vereador Joel falou. A vereadora diz que Joel errou em suas 
buscas e pesquisas e seria interessante que ele revisasse tudo direitinho, porque os CNPJ não batem. Fala que a 
responsabilidade dos vereadores é muito grande e que não se pode chegar na tribuna e falar as coisas sem ter 
certeza absoluta, porque o que o Joel está jogando na mídia ele deve ter certeza. Fala que já foi oposição e sabe 
como é e sempre tinha muito cuidado de conferir item por item nas suas coisas. Fala que os dados apresentados por 
Joel são muito falhos. O vereador Joel Pereira pede a parte e diz que é muito homem para chegar à CMU e pedir 
desculpas, porque as informações que tem é o que a vereadora falou. O vereador pede desculpas e retira o que foi 
dito, pois as palavras foram pesadas devido a seu nervosismo e diz que quer retirar a citação sobre o 
questionamento à cidadania do prefeito Kilsem. Fala que vem com humildade dizer isso, pois estava muito 
nervoso. A vereadora Maria de Fátima continua dizendo que teve pouco tempo, mas analisou os papeis que Joel 
distribuiu mais cedo. Fala que Joel deveria ter analisado melhor os papeis da empresa. O vereador Evilaques pede a 
parte e diz que o Joel se empolga muito no microfone. Diz que na sessão passada, Joel atacou a secretaria de saúde 
e a desrespeitou. Fala que não se fala assim com uma mulher e deseja respeito a todas as mulheres do Brasil e da 
Uruoca. Fala que após a sessão o vereador Joel pediu desculpas à secretária de saúde Silvania. Fala que ele deveria 
pedir desculpas era na tribuna. Fala que as vezes algum familiar da pessoa atingida pode estar escutando e se 
zangar com uma história dessas. Fala que o que o vereador Joel trouxe mostrou que o prefeito não está fazendo 
nada de errado. A vereadora Maria de Fátima retoma a palavra e diz que não havia a necessidade, mas entende o 
colega Joel porque tem o seu mandato. Fala que quando era da oposição, olhava os contratos da licitação, os 
serviços e via se eles estavam sendo feitos. Fala que o questionamento sobre a empresa da Bahia e que Joel não se 
preocupou em dizer que realmente tem uma empresa com endereço lá, mas estava sendo feito o serviço. Fala que a 
empresa da Bahia que o vereador Joel citou não é a mesma que presta serviços na Uruoca. A empresa que está 
trabalhando aqui na Uruoca tem sede na Avenida Lucia Saboia, 575, sala 07, Centro de Sobral-CE; o proprietário é 
o Francisco Rogério dos Santos e o CNPJ foi citado anteriormente. Fala que aconteceu um equívoco e não tem 
nenhuma empresa da Bahia trabalhando neste município, mas nada impede que esteja; agradece e encerra. O 
presidente Marcelo passa a palavra para o vereador Francisco das Chagas Pereira, que cumprimenta a todos e inicia 
parabenizando o governo municipal de Uruoca na pessoa do prefeito, da secretária de saúde, que está 
desenvolvendo bom trabalho nos postos de saúde dos distritos. Fala que se deparou com um incentivo dos 
profissionais da saúde na Creche Antônia Almeida, fazendo uma prática de incentivo às crianças na saúde bucal. 
Fala que é dessas pequenas coisas que estamos precisando, um trabalho de prevenção. Fala que se deparou com 
duas atividades no PSF do Paracuá onde o prédio está passando por uma grande reforma e por enquanto o posto foi 
mudado para a casa paroquial da igreja católica. Os agentes também estavam dando incentivos aos hipertensos, aos 
diabéticos, à saúde bucal, as pessoas de idade. O vereador Francisco das Chagas elogia os trabalhos de prevenção 
da saúde. Parabeniza o programa saúde para todos; toda quarta-feira tem trabalho de enfermagem e médicos na 
Baliza; fala que isso é uma grande ajuda para a população que realmente necessita. Parabeniza as grandes reforma 
do programa saúde para todos e a secretaria de saúde de Uruoca. Fala que nada impede as empresas de concorrerem 
à licitação, se é de Bahia, São Paulo ou Manaus podem concorrer em Uruoca. Fala que o ruim é quando existe a 
obra e não tem o pai da obra. Fala que o vereador Joel teve a humildade de se desculpar pelo que disse e que isso é 
o que precisamos: a pessoa admitir que está errada e ter a humildade de se desculpar. O vereador Evilaques Araújo 
pede a parte e diz já foi confirmado aqui que a empresa citada por Joel é de Sobral e o que Joel disse é menos 
verdade. Fala que a vereadora Maria de Fátima confirmou que a empresa era de Sobral. O vereador Francisco das 
Chagas retoma e agradece o esforço feito esse ano com relação as estradas do município, pois, como já citou, 
durante 60 anos de Uruoca nunca tinha sido feito uma revolução nas vias carroçais dos distritos, onde passa o 
transporte escolar. Cita as localidades  Paracuá, Canto das Pedras e Batatão, que foram aterradas e feitos bueiros. 
Fala que antes, no inverno, era muito difícil o transito entre as localidades e hoje o prefeito Kilsem e o seu irmão 
Keuly estão em campo, com recurso próprio, usando as máquinas da PMU. O vereador Francisco das Chagas fala 
em nome da população de Canto das Pedras, Batatão, Paracuá, Curral Velho deixa os agradecimentos ao governo 
Municipal por essa belíssima revolução nas estradas e pede que deus ilumine a eles e esta casa, para poder 
continuar fazendo um grande trabalho para ajudar a administração desse município. Fala que sabemos que o 
governo municipal tem dois poderes, o executivo e o legislativo. Fala para que todos deem as mãos para trambalhar 
e dar o melhor para os mais necessitados de Uruoca; agradece e encerra. Tribuna popular: o presidente Marcelo 
passa a palavra para o Sr. Samuel Eldermarks da Silva Vieira que cumprimenta a todos e faz um convite para a 
Segunda Marcha para Jesus da igreja Assembleia de Deus que vai acontecer no dia 07/09/2017 na cidade de 



Uruoca. Fala que veio pedir o apoio dos vereadores e pedir o apoio dos vereadores e também encarecidamente 
pedir o apoio em dinheiro dos vereadores para a realização do evento. Fala que qualquer ajuda é bem vinda. Fala 
que no Brasil foi instituído o dia do evangélico, quando a Dilma era a presidente. Pede também o apoio do prefeito. 
Fala que a família evangélica está orando pelos vereadores e chama mais uma vez para a marcha do dia 07/09 em 
Uruoca que tem inicio de frente com a secretaria de educação e termina na praça de eventos; agradece ao presidente 
da casa e encerra. O presidente passa a palavra para o secretário da pasta de cultura Orlando Lima Fernandes, que 
cumprimenta a todos e inicia dizendo que sempre está pela câmara, pois também é um funcionário público e tem 
que prestar contas de seu trabalho. Fala que não é apenas pessoal, pois quando se trabalha se é reconhecido. Faz o 
convite aos vereadores para participar da abertura oficial do campeonato uruoquense de futebol, que se realizará no 
dia 02/09/17 no estádio municipal Ivanilton Gomes Batista a partir das 16h00min. Fala que a abertura vai ser com o 
campeão Barcelona e Boca Juniors de Uruoca. Domingo vai ter os times Torrões e a Seleção da Barra do Mel. 
Convida para o projeto de muay tai, as terça e quintas a noite na casa da cultura. Também tem a turma de zumba 
com várias categorias; fala que tem aproximadamente 90 alunos e pretende aumentar a turma. As aulas começam 
segunda e quarta da próxima semana as 18h00min. Fala que está vendo também a possibilidade de fazer um 
campeonato por pontos corridos para as crianças de Uruoca; fala que o esporte é a arma mais forte que existe para 
tirar a juventude das coisas ruins que a vida oferece, a vida oferece coisas boas e coisas ruins, e geralmente as 
coisas ruins são mais interessantes, chamam mais a atenção e o esporte hoje é um meio muito bom para tirar essas 
crianças das coisas ruins que acontecem em nosso país que infelizmente já chegou ao interior. O secretário 
relembra o convite feito por Samuel e diz que já colaborou e agradece ao prefeito pelo apoio, tudo que a secretaria 
faz tem que ter o apoio do Kilsem, se não tiver, não se vai para canto nenhum. Fala que os secretários tem que ter o 
poder do executivo para trabalhar, o apoio e principalmente a confiança. Dá graças a Deus por ter a confiança 
irrestrita do prefeito Kilsem, uma parceria muito grande e uma amizade de muito tempo. Fala que agradece por isso 
e tenta retribuir com o trabalho, tanto para ele como para a população que é quem paga o salário. Diz que está 
vendo um evento no final do ano de grande porte do pessoal evangélico; diz que está vendo com o prefeito a 
possibilidade do evento para todos os evangélicos de Uruoca. Fala que o ator principal que estará lá vai se Jesus 
abençoando o povo. Orlando Lima Agradece ao presidente pelo espaço e diz que qualquer coisa é só chamar ele, 
pois ele tem obrigação de explicar as coisas para a população e os vereadores; agradece e encerra. O presidente 
Marcelo Ferreira passa a palavra para o popular Sr. Francisco de Queiroz Pires, que cumprimenta a todos e inicia 
falando que é conhecido como Chiquinho Mambira e é conhecido. Fala que a nove ou dez anos vem sofrendo com 
problemas de diabetes e já foi operado de úlcera, já teve enfarte e já teve complicação no pulmão direito, já deu um 
avc e está na luta para a sua melhoria e para os diabéticos. Fala que passa por esses problemas e não tem 
endocrinologista e se tem é de três em três meses; diz que esteve em fortaleza e trouxe uma carta do hospital Walter 
Candive que diz encaminhamos o paciente Francisco Queiroz Pires, 24 anos, dados do ambulatório de diabetes e 
serviços de endocrinologia no hospital universitário Walter Candive: diabetes veiculo tipo 1, com uso de insulina. 
Precisa de aparelho, lancetas e retorno de dois em dois meses, fala que isso foi em 2009 e ele não foi nenhuma vez 
ainda; diz que foi uma vez para sobral e quando chegou lá só olharam para ele o voltaram para trás, até hoje. Fala 
que sua glicemia, todos os dias está no mínimo 400 a 500 Hi de insulina. Dis estar com problema de 
espondinocitese, que quer dizer um deslize de coluna. Nesse momento ele mostra um CD e diz que foi gasto quase 
500 com outro tipo raio x, agradece ao vereador Joel Pereira que o ajudou e está precisando de uma cirurgia e 
queria ver se conseguia faze-la na CMU. Fala que cada diabético no nosso município tem que ter pelo menos um 
aparelho para tirar a glicemia, em vez de estar em hospital para tirar a glicemia. Diz que está precisando no mínimo 
de 20.000,00 reais. Diz que vai se aleijar e veio pedir ajuda aos vereadores e está cansado de se humilhar, pelo 
menos para ter o tratamento em casa, isso se conseguir; deseja boa noite e diz para a CMU ser local de debate para 
a melhoria da população, pois está vendo que não gosta do que viu. Fala que os vereadores tem que lutar pela 
população e encerra. ORDEM DO DIA: Mensagem Nº 017/2017, Uruoca-CE, de 30 de agosto de 2017; Mensagem 
Nº 018/2017, Uruoca-CE, de 30 de agosto de 2017; Projeto de Resolução Nº 01/2017, regimento interno da CMU, 
Uruoca-Ce, 31 de agosto de 2017. Os vereadores, nesse momento, discutem o calendário das sessões na CMU 
durante o mês de setembro. 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. 


