
ATA DA 4º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 28 dias do mês de feveiro 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: 

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 4º 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, saudou a todos os presentes e falou o 

que levava a tribuna, que no domingo foi a Barra do Mel para um almoço, e queria agradecer. E também 

foi visitar uns colegas, disse sobre a situalção das estradas da localidade. falou que para que usasse a 

trinuma, teria que ir ver de perto o que acontecera. Citou que estava indo para a localidade em um carro 

4x4 e mesmo assim atolou. Falou também que o povo de lá estavam reclamando que desde o carnaval as 

crianças não tinham ido à escola, por falta de transporte, por que não tinham como passa por lá. Mas 

teve conhecimento que naquele dia, houve ônibus, mas como os alunos não foram avisados, não foram 

para a aula. E espera que esse ônibus continue a ir. Pediu também o conserto das estradas, inclusive a de 

Paracuá. logo após encerra sua fala. O presidente passa a palavra para a vereadora Maria De Fátima. 

Logo, saudou à todos e disse que queria falar a respeito das estradas. falou que estamos em um bom 

inverno, e já choveu no nosso município 300% acima da média, e disse que com o inverno vem alguns 

prejuízos e benefícios. Dentre os prejuízos, destacam-se as estradas, principalmete as estradas de chão. 

E vale lembrar que até as estradas asfaltadas já começaram a ficar esburacadas. Falou que naquele dia já 

iriam até a localidade do Canto das Pedras para fazer o conserto das estradas e que já foram consertadas 

as estradas do Bom Sucesso e Barra do Mel. Falou sobre o esforço do prefeito acerca do município e que 

já iniciou mais 4 obras que são: A sede da secretaria de agricultura, uma contrução do almoxarifado e 

mais duas praças na sede. E a cobertura do canal perto da Secretaria Municipal de Educação.Parabenizou 

o prefeito por tudo que tem feito. O vereador Joel Pereira, pediu a parte e oediu ao prefeito para 

terminar o matadouro que já está a vários anos e não é terminado. A vereadora responde que lhe causa 

estranhesa tal pergunta, por que por várias vezes o prefeito lhe respondeu, e que no local estão 

passando por um problema judicial e não depende só dele chegar lá e terminar. Falou das obras que 

estão terminadas e disse que a maioria da oposição não chegam e agradecem pelo trabalho ou reforma 

concluída. Logo, encerrou sua fala. O presidente abriu espaço para a tribula popular. E o ex-vereador 

Moézio pediu a fala. Falou que ficou nervoso, por que no seu tempo não tinha tanta estrutura e 

tecnologia. Falou que quando fazia parte da câmara queria muito que tivessem a transmissão da rádio. 

Disse que já foi professor no Município e destacou o desencanto que os jovens tem sobre o seu lugar e 

sempre buscam outro lugar para morar. E a saída para isso é uma educação de qualidade e cultura. Falou 

que sente uma preocupação com os jovens mas tem esperança quando vê o municipio trabalhando por 

eles, destacou a banda de música o que ele considera de grande importância. Falou sobre a água e que é 

um assunto que temos que cuidar, e disse que estava em uruoca por conta de uma reunião a cerca de 

um projeto. O vereador Valdir Araújo pede a fala e pede para ele explicar esse projeto. O ex-vereador 

explica que estão produzindo um livro para falar sobre a história de Uruoca. O vereador Marcelo pediu a 

fala e perguntou se esse projeto era do município e quem eram os envolvidos.. Moézio respondeu que 


