
ATA DA 7º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 28 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 ,Vicente Valdir Araújo, Hipólito Ferreira, Joel Pereira, Maria de Fátima e 

Ambrósio Carneiro. O presidente declara aberta a 8º 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 

desejou uma feliz páscoa para todos os uruoquenses, pediu paz para o feriado. o vereador Vicente Valdir 

pediu a fala e disse que por incrível que pareça as vezes esses feriados "santos", ultrapassam o carnaval 

em relação a violência, o vereador joel disse que isso realmente é preocupante e desejou a todos que 

fossem e voltassem em paz. E encerrou. O segundo vereador a fazer o uso da tribuna foi a Maria de 

Fátima. Saudou todos os presentes, parabenizou o município pelos 61 anos de emancipação política, 

parabenizou todas as secretarias e o prefeito municipaç por todos os eventos. E disse que todos os 

eventos foram bem organizados. Parabenizou também a entrega do prédio da prefeitura, dos anexos, a 

secretaria de saúde, e en especial o centro de feiras e eventos, que até seria interessante que os demais 

vereadores, os da oposição, tivessem vindo participar, até porque em alguns dicursos anteriores alguns 

vereadores disseram que o prefeito só começa e nada de terminar. Hoje já chegamos na casa e damos 

de cara com um projeto do governo municipal no qual cita a liberação de recursos para a construção de 

banheiros para aa população carente. São projetos que temos o maior prazer de votar, porque vão 

beneficiar a população. Principalmente a mais carente. Disse que na semana retrasada no dia da sessão, 

não pôde estar presente, mas mesmo assim acompanhou pelo Facebook. E viu um questionamento que 

não ficou bem explicado a respeito de um recurso que teria entrado na prefeitura e alguns vereadores 

querendo saber em que seria gasto, e não souberam dizer que recurso era e quando entrou, se já tinha 

entrado. O recurso que foi falado, foi na sessão do dia 14, e no dia 12 de março o governo federal 

sancionou uma lei que no dia 13 de março foi publicada que libera 2 bilhões aos municípios de apoio 

financeiro e não foi divulgada a data que será feito o repasse, o recurso vai ser utilizadopelo ministério 

da educação, da saúde e do desenvolvimento social. A publicação especifica quanto deve ser destinada a 

cada setor. 600 milhões para a educação, 1 bilhão para a saúde e 400 para o desenvolvimento social. E 

disse que só queria esclarecer a dúvida da sessão anterior. Logo, desejou um bom feriado, uma boa 

semana santa, e que curtam com prudência. Agradeceu e encerrou. O próximo vereador foi o Francisco 

das Chagas. Que saudou à todos os presentes. Parabenizou o aniverário do município, falou sobre as 

secretarias que se empenharam ao máximo para o evento, cada um fez suas atividades com rigor e 

perseverança. Falou sobre as atividades no dia da inauguração e falou sobre o compromisso do prefeito 

com a participação dos jovens. Disse que era muito importante. Diese que todos curtam o feriado com 

cuidado. Agradeceu pela semana do município e encerrou. O próximo a fazer o uso da tribuna é o 

Marcelo Ferreira. Saudou a todos os presentes, parabenizou o município de uruoca, falou sobre o 

assunto que questionou ao presidente em relação a secretaria de saúde, por um integrante do NASF, 

disse que existe em Uruoca, mas se perguntarem um dos distritos, não sabem o que é. Pediu que 

trouxesse um representante do NASF e  explicasse a atuação deles no município. Falou também que foi 


