
ATA DA 9º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 11 dias do mês de março de 2018, às 19hrs00min no prédio da câmara municipal de Uruoca, situada 

à rua João Rodrigues, nº 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: Antonio 

José Fernandes, Vicente Valdir Araújo, Hipólito Ferreira, Joel Pereira, Maria de Fátima e Ambrósio 

Carneiro. O presidente declara aberta a 9º sessão ordinária, cumprimentando à todos os 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 fazer o uso 

da tribuna foi o Joel pereira. Começou saudando a todos os presentes e disse que foi para a tribuna para 

falar sobre um calçamento que foi feito, e faltou um boeiro, e a população precisa sair no joelho, 

considera um absurdo e disse que já reclamou sobre isso algumas vezes. E queria pedir que ajudassem 

em relação a isso. Falou também sobre os transportes na Barra do Mel que continua sem. E perguntou 

sobre o fardamento escolar. logo, encerrou. O próximo vereador foi o marcelo Ferreira, que saudou 

todos, Disse que foi para fazer um convite, sexta feora será o lançamento da pré candidatura do Romeu 

Aldigueri em Granja e que queria que fossem prestigiar. Logo, encerrou. O próximo vereador foi a Maria 

de Fátima, saudou à todos os presntes e falou sobre os transportes. Disse que estamos com o mesmo 

problema de sempre, os transportes sucateados todo mundo sabe, e problema com as estradas. Tanto 

que o vereador Francisco das Chagas, não pôde vir, justamente por isso. Explicou todos os 

procecimentos que as escolas vão tomar em relação as faltas dos alunos e como vão fazer para que 

nenhum saia prejudicado. Explicou as rotas que são feitas  e como o problema pode ser resolvido para 

que não prejudique a educação. Parabenizou o dia do Prefeito, e pelas suas ações buscando sempre 

melhorar. E encerrou. O presidente passa para a tribuna popular. Começando com a representante do 

Núcleo ampliado de Saúde na família (NASF) Gracilene Aguiar. Logo, saudou a todos os presentes, e 

apresentou seus colegas que fazem parte do grupo. Começou explicando como é o NASF, sua origem, e 

como atua. Falou sobre algumas dificuldades que o grupo enfrenta, disse que tem ocasiões que os 

pacientes não têm um compromisso para com o atendimento e que atendimentos são feitos por meio de 

encaminhamentos. Logo, deixou em aberto para o questionamentos. O vereador Vicente Valdir Araújo 

começou perguntando se ela é localizada na sede. A representante confirma. e disse que o ponto de 

apoio é localizada na secretaria de saúde. O vereador Marcelo, explica o motivo pelo qual chamou eles 

para essa explanação e disse que teve um paciente em campanário que precisava de fisioterapia. Disse 

que a fisioterapeuta, na época, fez o cadastro e nada mais. E disse que queria saber como funciona o 

atendimento em Campanário especificamente. Ela respondeu que a demanda está começando agora, 

disse que no início do ano, só tinham 3 pacientes para a fisioterapia e agora já estão com muito mais. 

Inclusive, o paciente que o vereador citou foi atendido. O vereador perguntou  qual o papel do 

educador físico no grupo, ela respondeu que era para a prevenção e promoção da saúde. O vereador falo 

sobre o recurso que entra para o grupo e ela explica que o dinheiro que entra é prar o pagamento dos 

profissionais e manter o serviço e ações. O vereador Joel pergunta como eles se mantém com um 

recurso tão pequeno. Disse que com todas as despesas do profissional, deve ser baixo. Ela disse que a 

prioridade do recurso é o pagamento da equipe, e o restante é complementar. E a secretaria de saúde, 

da um grande apoio. A vereadora Fátima pede a fala e disse que é um assunto que nem caberia lá, 

porque é recurso e não é com eles e sim com um gestor. E disse que esse recurso é provindo do 


