
tem que prestar conta com o que ele vai gastar. Hipólito diz que o que quis dizer é que esse dinheiro 

vem como socorro para os municípios. O vereador Marcelo pede a fala e disse que tinha uma sugestão. 

Que usassem para fazer casas populares, fazer reformas de casas de taipa, deveriam ajudar a população 

nesse sentido. Hipólito disse que os municípios só constroem casas populares se o Governo Federal ou 

Estadual mandarem recursos específicos para isso. Os municípios não constroem a não ser que seja um 

recurso estadual ou federal. Marcelo pediu a fala. Disse que não necessariamente recursos federais, se o 

prefeito tiver boa vontade e elaborar um projeto, pode gastar dinheiro com casas populares ou reformas 

de casa de taipa. Hipólito concorda e disse que o município vai arranjar um fim para este dinheiro, pode 

ser com trasporte, saúde e etc. Falou de Campanário, em uma avenida perto da Né Conrado, uma 

calçada no meio da rua, o presidente pede a fala, e disse qe essa calçada é para os cadeirantes e todo 

projeto tem que ter. O vereador hipólito disse que sabia e viu uma placa que tem lá e é muito baixa, e 

podeira causar acidentes para um deficiente. E encerra. O próximo vereador é o Antonio José Fernandes. 

Saudou a todos os presentes, falou o motivo de sua ida até a tribuna, pediu que fizessem um oficio ao 

detran porque já aconteceu alguns incidentes na CE que liga Uruoca a entrada para ir para moraújo, que 

por mais que tenham iluminação e placas, as vezes pode causar acidentes, pediu que no ofício, pedissem 

para colocar tartarugas na pista para que diminuíssem a velocidade. Pediu também que vissem o estado 

do calçamento na rua da creche em campanário e falou sobre a passagem molhada, disse que tinha 

balizas, mas devido a uma reforma não tem mais. Mas o prefeito vai ajudar nisso. Falou sobre o dinheiro 

que virá e disse que será utilizado da melhor forma. O presidente pede a fala. Disse que a gestão está de 

parabéns que esse dinheir não vem para pagar os funcionários, por que estão tudo em dias e acredita 

que vai reforçar para a população. O vereador retoma e dosse que com certeza será investido para o 

bem da população e Encerra. O presidente passa para a tribuna popular. O secretário Orlando Lima. 

Começou dizendo que veio para reforçar o convite do campeonato e que o esporte é muito importante 

para todo mundo, parabenizou a iniciativa do torneio. Falou sobre o campeonato e convidou a todos. 

Falou sobre a semana do Município. O vereador Hipólito pediu a fala, e disse que sempre eles 

promoveram esses torneios, só que nunca era divulgado. O secretário agradece o espaço mais uma vez 

ao presidente e encerra. E nada mais 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 será por todos devidamente assinada.  


