
ATA DA 10º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 18 dias do mês de março de 2018, às 19hrs00min no distrito de Campanário, 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: Antonio José Fernandes, Vicente Valdir Araújo, Hipólito 

Ferreira, Joel Pereira, Maria de Fátima, Ambrósio Carneiro e Francisco das Chagas. O presidente declara 

aberta a 10º 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 Marcelo Ferreira, 

saudou a todos os presentes. Começou falando sobre um projeto de indicação do qual está dando 

entrada, que é a construção de um calçamento entre as localidade de baliza e várzea da cruz, também 

falou sobre o NASF, agradeceu a presença da equipe que estiveram na sessão anterior. Parabenizou sua 

atuação no município e também disse que também queria falar com algum representante da assitência 

social, para dar algumas explicações sobre os benefícios eventuais, falou que no dia anterior esteve na 

escola da baliza, onde recebeu açgumas reclamações de pais que escola está com problemas. Ou 

rachaduras, depois disseram que quando chovem preocupados por conta da estrutura, o vereador disse 

que chamou o hipólito para juntos fazerem uma visita à escola, disse que foi muito bem atendido pela 

diretora Clésia, pelo coordenador Otávio, mostraram todos os cômodos da escola, sala por sala e disse 

que perguntou a diretora quando tinha sido a última reforma na escola. A diretora respondeu que foi em 

setembro e disse qu eestá previsto uma reforma a partir de julho. O vereador disse que o que mais lhe 

chamou a atenção foi porque ela e toda a equipe do colégio, os receberam muito bem, inclusive o 

vereador hipólito levou um rapaz para tirar as fotos e disse que após a visita, esse rapaz fez uma 

publicação dizendo como está o colégio e disse que é por responsabilidade dele. E disse que a forma que 

a diretora Clésia se explanou na rede social lhe chamou atenção, acusando os vereadores de estarem 

distorcendo a história. Disse que não achou a postura dela boa, para uma educadora. Logo, o vereador 

fala de um cidadão abrigado na beira do rio, e que estava embaixo da ponte e com a enchente estava 

desabrigado. O vereador disse que falou com ele e queria pedir para o auxílio-aluguel para ajudá-lo. A 

vereadora Fátima, pede a fala e pergunta qual o município esse cidadão é. O vereador disse que o 

cidadão disse que pertencia ao município de camocim. O vereador encerra. O próximo inscrito é o 

vereador Joel Pereira. Saudou a todos os presentes, e disse que se encontrou no caminho de massapê 

com o ônibus universitário superlotado, e disse que são 47 acentos e 47 alunos sentados e pelo 

conhecimento, 20 de campanário, vão em pé, sem falar nos que vão perto do motorista, o vereador 

pediu que o presidente que tem mais acesso a adminstração reveja esse transporte para os alunos de 

campanário, porque é um absurdo, ele disse que tem certeza que será resolvido, porque é para o bem 

dos estudantes, falou também sobre um requerimento, que era para colocar um lixeiros fechados para 

evitar contaminação e sujeita, e encerrou. O próximo inscrito foi o vereador Francisco das chagas, 

começou saudando a todos e disse que queria colocar um requerimento a respeito de sua falta, por 

conta do inverno não pôde vir na sessão passada.  O presidente pediu a fala e disse que na sessão 

anterior tinha falado o motivo da sua falta, e hoje na sessão retorna a falar para ficar registrado em ata, 

o motivo de sua falta. Falou sobre o inverno, que a escola de paracuá está paralisada essa semana por 

conta das chuvas, mas disse que os 200 dias letivos, vão ser cumpridos. Logo, encerrou. O próximo 

inscritor, é o Hipólito ferreira. Começou saudando a todos, falou que também queria relatar que esteve 



na baliza e foram muito bem recebidos por todos para averiguar a reclamação da população e disse que 

foram cumprir o papel de vereador, buscar melhoras para os funcionários e professores o vereador 

marcelo pediu a fala e disse que todos os receberam muito bem, o que lhe deixou absmado foi a 

conduta da diretora nas redes sociais. O vereador Hipólito disse que deve ter outra razão porque a 

diretora é uma pessoa querida e de ética, tanto que está a 11 anos no colégio. A vereadora fátima, pede 

a fala. Disse que acredita que o que deve ter acontecido foi que esse rapaz foi com má fé. O vereador 

marcelo pediu a fala e disse que o rapaz foi convidado a ir com eles, mas o facebook dele, quem controla 

é ele. A vereadora disse que essa pessoa usou de má fé. Já que não foi autorizado e provavelmente 

subentende-se isso. Disse que até que entende a diretora  porque também foi vítima da puplicação. O 

vereador encerra. A próxima vereadora a fazer o uso da tribuna é a Maria de Fátima. Começou saudando 

a todos, iniciou falando sobre sua indignação com alguns canais de comunicação, especialmente a rádio 

liberdade de granja. Disse que no dia anterior em um programa de tarde, ouviu o pronunciamento de 3 

cidadãos de Uruoca, é um direito, todo mundo sabe, disse ela. O que lhe causou indignação. Ouviu um 

cidadão dizendo que a saúde de uruoca está um caos. Quem é do município e ouvir isso não gosta e 

alguém que sai do município para falar mal do mesmo, no município vizinho, não é digno de ser 

munícipe de Uruoca, porque quem mora costuma falar bem e o patriotismo faz com que a cidade 

melhore. A vereadora disse que lamenta sobre algumas outras reclamações, transportes, estradas e 

destacou mais uma vez que estamos em um período invernoso onde aqui está chovendo mais da média, 

sabemos de todas as dificuldades e não concordo, nesse momento que os defeitos das estradas seja 

culpa da administração porque desde janeiro chove e muito. Disse que não concorda quando vão para as 

redes sociais, sejam eles quem forem para fazerem denúncias infundadas. O presidente pede a fala e 

disse que também achou um absurdo quando falam quee a saúde de uruoca é um caos. A vereadora 

fátima concorda e disse que reconhece que a saúde de Uruoca não é 100% como os do municipios do 

Brasil não é. Reconhece que precisam melhorar, mas já estão encaminhando para isso. O vereador 

Hipólito pediu a fala, e disse que o vereador que falou sobre as estradas foi ele, porque ele disse que 

alertou os vereadores no Paracuá sobre o serviço mal feeito que estava acontecendo que não tinha 

planejamento de um topógrafo e de um engenheiro para se preparar para a chuva.A vereadora disse que 

quando se referiu, não foi só a ele, mas aos dois, especialmente ao Marcelo. E gostaria de dizer que 

temos engeheiros altamente capacitados e não tem como ter estradas com invernos intensos. O 

vereador Marcelo pediu a fala e explica sobre o que falou na rádio. Citou um relato de um cidadão. A 

vereadora retorna a falar sobre os transportes, disse que há problemas e que vão tentar resolverna 

melhor forma possível. E encerrou. O vereador Marcelo explica sua fala, na rádio, disse que falou que 

citaram para ele. E deixou o questionamento, quantos médicos estão no + Médicos e quantos estão por 

recurso federal. O vereador Valdir araújo responde e disse que qual o recurso que vem para o mucícipio 

que não seja federal, e disse que a oposição só está mostrando o que é errado e perguntou porque eles 

não dizem que na Boa vista tem um posto de saúde, não mostra que foi feito de recuperação. O 

vereador Antonio José pediu a fala e falou sobre um ofício que deixou e pediu que ajeitasse. Faalou 

sobre o rengimento e encerrou. O presidente encerra, e nada mais a ver e nem o que tratar, declaro 

encerrada a sessão ordinaária da qual lavrei a seguinte ata que depois de lida, e achada nos conformes 

será por todas devidamente assinadas. 


