
distrito grande como Campanário, merece um enfermeiro à noite. Finalizou, novamente falando de seu 

advogado e disse que quem continuar falando, vai ter que provar perante um processo. O presidente 

passa a palavra para o vereador Joel. Saudou a todos presentes, falou o que lhe trouxe a tribuna, 

agradeceu ao pagamento dos garís, a qual foi reclamado na sessão passada e pediu que revejam o 

conserto das estradas, por que o inverno ainda está para começar e tem muitas dificuldades para chegar 

em Paracuá. Falou também que em Uruoca no Bairro Sambaíba, os moradores o procuraram e falaram 

sobre o esgoto que está correndo por trás das casas do bairro, trazendo desconforto. Falou em nome da 

população de Pedra Branca que desde 1997 a comunidade não pagavam energia, e hoje a população 

paga mais uma conta de energia muito cara, onde sabemos que o povo não tem emprego. O vereador 

pediu a fala. Disse que viu o prefeito forçando a população a entrar no SISAR, essa era a realidade que 

ele percebeu, disse que em Campanário, essa era a cobrança maior, taxa abusiva do SISAR. Joel também 

falou sobre seus projetos de indicação que chegaram a 38, alguns o prefeito ja está executado, como a 

reforma da creche em Bom Sucesso, e pediu os vereadores a trazer uma ponte mais alta e melhor para a 

locomoção. Falou sobre sua função e que sempre vai continuar cobrando. Terminando sua fala. Logo, o 

presidente passa sua fala para o Vicente Valdir Araújo. O vereador começa saudando a todos e disse que 

só queria fazer duas indicações. Sendo elas:  No uso de suas prerrogativas redimentais, após ouvir o 

plenário, solicita que seja encaminhada ao senhor prefeito as seguintes indicações: Que sejam pintados 

todos os quebra-molas do município e distritos, a citada indicação visa atender a todos que transitam 

com veículos automotores e para dar maior visibilidade para aqueles que por alí trafegam, evitando 

assim maiores transtornos e casos de acidentes fatais como alguns que aconteceram. Deu exemplo em 

relação a um quebra mola que não tem visibilidade no bairro Brasilia em Uruoca. Indicação nº 2: Solicita 

ao senhor prefeito a colocação de dois postes de iluminação pública na Rua Assunção entre a Avenida 

Brasília e a Rua Raimundo Henrique. A citada indicação visa atender a todos os moradores daquele 

trecho, onde a escuridão faz com que as pessoas se sentem apreensivas tendo em vista a falta de 

segurança por todo estado. Joel pediu a parte. Disse que todos da oposição estão de braços abertos para 

qualquer um da situação. O vereador Valdir Araújo, disse que não tem e nunca teve problema com 

nenhum vereador, tanto faz o lado em que esteja. Falou também sobre os problemas das estradas e 

pediu que fosse visto isso. Encerrando assim sua fala. O presidente passa a fala para a vereadora Maria 

de Fátima. Saudou a todos os presentes. Disse que gostaria de dar alguns informes, e falou sobre a 

energia que o Sr. Joel tinha citado, explicou que esse era um problema grave e que não diz respeito a 

adminstração pública de Uruoca, por que a ENEL é uma empresa particular, mas diz respeito a 

população. Chegam dois papéis mensais, ou seja, entregam dois papéis a cada dois meses, falou que o 

próprio usuário precisa tomar uma atitude, e juntar um grupo e reclamar no Ministério Público. E falou 

também do SISAR, falou que a empresa mantém o sistema funcionando e até o momento, mesmo com 

muitos problemas, é a que mais funciona. Lembrou quando fucionava com a associação em Campanário, 

precisava que o líder dessa associação tenha muita responsabilidade, tenha consciência e sabemos que 

nem todos têm, e sabe a dificuldade que é. Disse que lembra que o vereador Hipólito, trabalhava muito 

e conseguia manter de pé. Mas, muita gente não queria fazer o pagamento. Parabenizou o prefeito pela 

reforma da escola da Boa Vista. Encerrando sua fala. O presidente passa a palavra para o vereador 

Francisco das Chagas. O vereador saudou a todos os presentes, e pediu ao presidente que colocasse uma 

prática de atestados para que quando o vereador faltar, não importando o modo com que faltou, mas 

que apresente um atestado para justificar sua falta. Falou também sobre a ENEL e o SISAR, e explicou o 

que vereador Joel quis dizer foi em relação ao pagamento de energia normal e o pagamento do SISAR. E 


