
ATA DA 2º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA. 

Aos 14 dias do mês de Fevereiro do ano de 2018 às 19hrs00min, no prédio da câmara municipal de 

Uruoca, situada à Rua João Rodrigues, N 135, sob a presidência do Vereador Evilaques Araújo da Silva, e 

secretariado pelo primeiro secretário Marcelo Ferreira Gomes e contando ainda com a presença dos 

vereadores Francisco das Chagas Pereira, Antonio José Fernandes, Vicente Valdir Araújo, Hipólito 

Ferreira, Maria de Fátima, Joel Pereira e Ambrósio Carneiro. O presidente declara aberta a segunda 

sessão ordinária cumprimentando à todos presentes. PEQUENO EXPEDIENTE: O primeiro secretário 

inicia com a leitura da ATA da sessão anterior, que foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. 

GRANDE EXPEDIENTE:  O primeiro vereador a falar foi o Hipólito Ferreira, saudou a todos os presentes, 

falou um pouco sobre o carnaval e falou que esteve presente no balneário Raimundo Mozar, na 

localidade de Baliza, que durante os 4 dias, teve um acúmulo de pessoas, muita chuva e ressaltou sobre 

a tranquilidade do evento. Falou que foi visitar os locais de foliões próximos com seus colegas, recebido 

em algumas casas com almoço e no domingo viu alguns colegas vereadores no balneário de Baliza. Disse 

também que todos os agricultores estão felizes com inverno tranquilo, muita chuva e os rios cheios. E 

disse que foi na semana anterior à Sobral, na Santa Casa, e se deparou com um paciente de Campanário 

que estava lá para fazer uns exames, e com muitas dores, ao ver a situação, disse que foi até o paciente 

para perguntar o que aconteceu e ele disse que veio com a ambulância de Campanário até Uruoca e de 

Uruoca foi em uma Topic pagando passagem. Em Sobral desceu e pegou um Mototaxi para ir até a Santa 

Casa e sentindo muita dor. Disse que ficou chocado e não poderia deixar de falar, que não podemos 

deixar acontecer isso novamente. Falou que está ciente das dificuldades em relação à saúde, mas que 

não poderíamos deixar acontecer de novo. E prometeu ao paciente que retificaria o seu direito na 

sessão. A vereadora Fátima, pede a palavra e falou sobre o paciente, falou que ele faz um tratamento 

para um câncer e que ele está sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde do Município, as viagens e 

as quimioterapias e o acompanhamento todos foram feitos com os transportes da secretaria. Falou que 

desconhecia o caso. Um membro dele chegou até ela e logo pediu para ela comunicar a secretaria, 

pedindo informações, logo a secretaria de súde, liberou a ambulância. Logo depois, o vereador Hipólito, 

retoma a palavra, e disse que achava um abuso, quando os pacientes para virem para uma consulta 

precisem dos vereadores, já que a saúde é para todos. Falou que ia passar a acompanhar esses casos 

mais de perto. A vereadora Fátima pede a palavra novamente. Disse que o vereador estava colocando 

palavras na sua boca  e disse que a família entrou em contato com ela para pedir ajuda em relação a 

comunicação com a secretaria, logo o vereador Hipólito se equivocou, ele falou que isso vem 

acontecendo em toda parte e no município e queria que tudo isso acabasse. Depois, termina sua fala. O 

presidente passa a palavra para o vereador  Joel Pereira. O vereador cumprimenta à todos, disse o que 

lhe levou à tribuna essa sessão, um problema em relação à quantidade de água que está quase 

invadindo as casas do distrito de Paracuá. Por conta de um calçamento, e de uma lagoa. E não só a 

invasão das águas, mas também aos perigos em relação a saúde. E também falou sobre os garís do 

município que estão 3 meses sem receber pagamentos, falou que quem trabalha deseja receber. Pediu 

uma explicação sobre a situação. Falou sobre as estradas que já estão cmeçando a das problemas, que 

com o efeito da chuva acaba danificando muito. Falou sobre o canaval que foi tudo em paz. E logo em 

seguida termina sua fala. O presidente passa a palavra para a vereadora Fátima. Saudou à todos os 



presentes e de início pediu um minuto de silêncio pela morte da senhora Geralda Pessoa Sampaio. Falou 

um pouco sobre ela e pediu que fizezla concordou com o vereador Hipólito em relação o canaval calmo 

e tranquilo. Agradeceu a Deus pelo inverno e disse que já falou com o prefeito sobre as canoas em baliza 

em campanário. Disse que veio a tribuna para esclarecer que não confrontou o vereador Hipólito, só 

usou seu direito de perguntar, porque o assunto também era de seu interesse e não desejamos isso a 

ninguém. Concorda com a negligência e vai buscar recursos para resolver o assunto. relatou também a 

história de um paciente que vai durante 3 dias para fazer hemodiálise com o transporte da secretaria de 

saúde e e que sim, era um direito de todos. E pediu que não acontecesse mais isso. Logo após encerra 

sua fala. O presidente declara terminado o grande expediente. E logo delcara a ordem do dia.  

Projetos: 001/2018- Dispõe sobre a limitação do subsídio dos vereadores o município de uruoca Estado 

do Ceará para exercer a legislação de 2018. E foi aprovado por todos. 

Pojeto: 002/2018 Dispõe sobre as marjorações sobre a remuneração dos cargos de comissão da câmara. 

Aprovado por todos.O presidente faz os agradecimentos e encerra. E nada mais a ver e nem o que 

tratar. declaro encerrada a sessão ordinária, da qual lavrei a presente ATA que depois de lida e achada 

nos conformes vai por todas ser devidamente assinada.  

 

 

 

 

 


