
ATA DA 6º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 14 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: 

Francisco das Chagas Pereira, Antonio José Fernandes, Vicente Valdir Araújo, Hipólito Ferreira, Joel 

Pereira e Ambrósio Carneiro. O presidente declara aberta a 5º 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 

verreador a fazer o uso da tribuna foi o Joel Pereira. Saudou a todos os presentes disse o que lhe trouxe 

a tribuna, falou que esteve em um final de semana na baliza na passagem molhada e disse que queria 

chamar atenção das autoridades do município a uma proteção para lá. por que o risco é muito grande e 

até hoje não foi tomada nenhuma providência, e perguntou se será preciso acontecer algum acidente 

para que possam tomar alguma atitude. Quando a água está muito alta, ninguém vê o leito da ponte e 

precsa de proteção. E pediu que tomassem alguma providência. també citou um acontecido com um 

paciente da barra do Mel, que precisou de uma ambulância e foi ao hospital e não tinha. pediu que 

quando saísse algum veículo da saúde tivesse outro para ficar aguardando porque ninguém sabe quando 

pode aparecer algum paciente. O vereador Marcelo pediu a fala. falou sobre a passagem molhada, disse 

que muitos moradores reclamaram sobre o assunto e disse que a administração deveria 

emergencialmente sinalizar para não causar acidentes, e disse que depois do inverno passar, a passagem 

seja ampliada. falou que domingo estiveram em um torneio em Paracuá e vieram pela estrada da 

liberdade, mas era impossível passar em um carro pequeno. Depois falou sobre a saúde e reforçou a 

ideia de que quando uma ambulância sair, estivesse outra de prontidão. Chamou algum integrante do 

NASF para abordar sobre a atuação deles no muicípio, porque teve como exemplo um paciente de 

campanário que sofreu um acidente e comprometeu sua coluna, e a fisioterapeuta do NASF, visitou ele 

uma só vez para fazer o cadastro e nunca mais oi para efetuar as fisioterapias no Campanário. Queria 

saber como é sua atuação. Joel retorna e concorda com a ampliação da passagem molhada. E falou 

sobre um torneio que estão promovendo em Paracuá com 8 times e a abertura foi no Domingo, muita 

gente, contando com a presença do Marcelo, Hipólito, Oliver e uns colegas de Campanário. E todos os 

domingos irá acontecer esses torneios, a premiação é de dois mil reais. O vereador Marcelo pediu a fala, 

e parabenizou o Oliver, por encabeçar esse evento e patrocinar, foi doado 8 ternos e a premiação que 

será doado por eles. Joel retorna e disse que o esporte é muito importante para a população e agradece 

a participação de todos. Encerrando assim sua fala.O próximo vereador inscrito na tribuna é o Hipólito 

ferreira. Saudou a todos os presentes, falou sobre o torneio, que é um incentivo para o esporte e para os 

jovens e será realizado até maio. Reforçou sobre a passagem molhada, disse que o presidente da 

república libreou para todos os municípios recursos, inclusive ess semna entrou quase 300 mil reais a 

fundos perdidos. De acordo com o tamanho do município. podendo usar para qualquer fundo. O 

vereador Marcelo pediu a fala e perguntou se ele disse que tinha entrado 300 mil pelo FPM. Hipólito 

confirma, que o governo federal liberou de acordo com o município. Marcelo pergunta onde ele viu essa 

informação, Hipólito respondeu que foi pelos jornais. Marcelo pergunta novamente se esse dinheiro 

continuará vindo mensalmente, e ele disse que não. O presidente pede a fala em relação ao que ele 

falou sobre "fundos perdidos", disse que nao vem dinheiropara a prefeitura que seja perdido, o prefeito 


