
ATA DA 8º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 4 dias do mês de Abril 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 vereador a fazer 

oo uso da tribuna, foi o vereador Joel Pereira. Iniciou saudando a todos os presentes. falou sobre o 

falecimento do Sr. José Mário de Bom Sucesso, e queria deixar seus pêsames a toda a família . Também 

pediu ao secretário de educação que revesse a falta de transporte na localidade Barra do Mel, que desde 

segunda feira da semana anterior não tem transporte. E falou de uma senhora de Uruoca que o chamou 

a atenção acerca do transporte que não estavam levando as crianças até as creches, em Uruoca. E pediu 

para perguntar sobre essa falta. E encerrou. O próximo vereador a fazer o uso da tribuna é o Francisco 

das Chagas. Saudou a todos os presentes. Parabenizou e agradeceu o esforço que está sendo 

demonstrado pelo prefeito Kilsem á respeito do distrito de Paracuá. Disse que o distrito está ganhando 

um C.E.I e que sem dúvida alguma vai melhorar cada vez mais. Agradeceu ao prefeito e deixou seus 

pêsames á familia do senhor Raimundo Costa conhecido pelo distrito de Paracuá. Desejou seus 

sentimentos também a mãe do professor Rik Charles, em campanário. A vereadora Maria de Fátima 

pede a fala e disse que o colégio Né Conrado esté de luto, disse que foi um dia muito difícil para a equipe 

da escola E desejou seus pêsames. O vereador Francisco, desejou uma boa noite e encerrou. O vereador 

Marcelo, pediu a fala e pediu novamente que o presidente pedisse para que alguém do NASF venha 

explicar sua atuação em Campanário. O presidente pediu desculpa e disse que na próxima sessão, ele 

trará. O presidente passa para a tribuna popular. O secretário Orlando Lima começa saudando a todos e 

falou sobre a semana do Município, e falou dos projetos que entraram. Em seguida, encerrou. . E nada 

mais ver e nem o que tratar declaro encerrada a sessão ordinária da qual lavrei a presente ATA que 

depois de lida e achada nos conformes será por todos devidamente assinada.  

 


