
ATA DA 1º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA.  

AOS 7 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2018 ÁS 19hrs00min, no prédio da câmara muncipal 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 

veradores: 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 1º Sessão 

ordinária cumprimentando à todos presentes. PEQUENO EXPEDIENTE:  o primeiro secretário inicia a 

leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida, que foi votada e aprovada por unanimidade. GRANDE 

EXPEDIENTE: O presidente Evilaques Araújo da silva passa a palavra para o vereador Vicente Valdir 

Araújo. O vereador cumprimentou à todos, agradeceu a oportunidade de fazer parte da casa por mais 

um ano. Falou de alguns projetos, se mostrou sempre disponível para ajudar a toda população 

uruoquense. Deseja um feliz mandato para o então eleito presidente da câmara. Então, o Presidente 

agradece e passa a palavra para o vereador Hipólito Ferreira. Saudou à todos os presentes, agradeceu 

também a oportunidade de estar mais uma vez fazendo parte do corpo de vereadores da câmara 

municipal. Logo depois, o vereador falou sobre um problema, do qual é sempre cobrado na localidade 

de campanário, que é a falta de iluminação em algumas ruas do distrito. E, diz-se preocupado, levando 

em consideração o aumento no índice de criminalidade, que assola não só todo o município, mas 

também o país todo. Falou sobre o ocorrido no banco da cidade, e também falou que espera que esse 

índice de crimes possa diminuir. Encerrando assim a sua fala. Logo após, o presidente, passa a palavra 

para o vereador Joel Pereira. Começa saudando à todos os presentes e agradecendo a participação da 

comunidade nas sessões, por que mostra que estão empenhados em mostrar seu trabalho e para que 

eles conheçam e fique por dentro dos projetos e ver o trabalho que os vereadores estão fazendo.  

Desejou um bom mandato para o novo presidente, agradeceu à Deus pelo bom inverno, destacando a 

felicidade dos agricultores em relação ao bom inverno. Também registrou a presença de sua esposa. 

Após a fala do vereador Joel Pereira, o presidente passa a palavra para a vereadora Maria de Fátima. 

Que saudou à todos presentes. Parabenizou e agradeceu pelo o sucesso dos festejos de São Sebastião 

em Campanário, uma festa onde teve bastante atrações, destacou a segurança do evento, e agradeu ao 

prefeito Kilsem, pelo seu apoio, pela sua participação, e sua presença. Falou que tanto os que moram 

fora, quanto os que são "filhos da terra", parabenizaram e agradeceram pelo sucesso deste ano. 

Agradeceu também ao pároco, o padre Renato e deixando um sentimento de tristeza por deixar o nosso 

município, mas parebenizou ao seu trabalho e a diocese de Uruoca. Parabenizou também o empresário 

Evaldo Vianna, e sobre seu compromisso para com a população, trazendo sempre eventos para o 

entretenimento de todos. Parabenizou ao prefeito pela conquista da nova UBS (unidade básica de 

saúde) para Campanário, e que sem dúvidas será de grande melhoria para o distrito. Encerrando sua 

fala. Logo após o presidente passa a fala para o vereador Antonio José Fernandes que saudou à todos os 

presentes. Começou falando sobre uma reunião que aconteceu em campanário com os representantes 

da COGEHR, falou sobre a renovação dos membros dessa empresa. E falou também sobre o bom 

inverno desse ano, comparando-o com o inverno de 2009. Encerrando assm, sua fala. Então presidente 

passa a palavra para o Excelentíssimo Prefeito Kilsem. Logo, o prefeito sauda à todos os presentes. 

Começou parabenizando o mandato do ex-presidente da câmara e deseja um bom mandato ao novo 



presidente. Falou sobre seus planos e projetos para o futuro, falou também dos sucessos em relação à 

saúde e educação relevante ao ano de 2017. Destacou a fala do MEC, no qual dizia que o município se 

destacou em relação aos outros municípios. E falou também do êxito nas avaliações externas dos 

alunos. Mas disse, que temos ainda que continuar trabalhando para que a educação do município só 

possa a melhorar. Disse que está ciente dos problemas que o município tem, em relação ao transporte 

escolar, professores, mas que vai tentar colocar tudo em ordem. Agradeceu às chuvas na nossa região, o 

que facilita muito a vida do agricultor, e que ajuda muito o município. Falou também sobre o Tradicional 

Festejo De Campanário, e parabenizou o evento pela segurança e pela participação de toda população. 

Aberta então ás perguntas. Começando pelo vereador Valdir Araújo. Perguntou sobre a situação atual 

dos bancos do município. O prefeito lamentou o ocorrido, e disse que na manhã do ocorrido, falou com 

a gerência do banco, e ofereceu os prédios novos na lateral da prefeitura para que não houvesse a 

quebra do vínculo com o banco. Falou que estão aguardando a resposta do BANCO DO BRASIL. Só que 

disse que tem uma demora considerável para a reforma do banco. Logo, os outros vereadores 

perguntaram acerca de alguns problemas que a população os cobra, e o prefeito respondeu à todos. 

Encerrando assim, a sua fala. O presidente faz os agradecimentos finais e encerra: e nada mais havendo 

que tratar, declaro encerrada esta sessão ordinária da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e 

achada, nos coformes vai por todos ser devidamente assinada.  


