
ATA DA 11º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 25 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: : Antonio 

José Fernandes, Vicente Valdir Araújo, Hipólito Ferreira, Joel Pereira, Maria de Fátima, Ambrósio 

Carneiro e Francisco das Chagas. O presidente declara aberta a 11º 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 Hipólito Ferreira. Iniciou saudando a todos os presentes, o 

vereador começou falando a respeito do fardamento escolar, enfatizando as familias carentes que não 

tem muita condição de pagar o fardamento. O vereador Joel, pede a fala, e diz que ao ouvir o relato de 

seu colega disse que é muito bonito ver as crianças fardadas e uniformizadas, tanto que ele quer fazer 

um projeto de indicação para que em 2019 já estejam recebendo um kit escolar a todos os alunos. O 

vereador Hipólito retoma e convidou a todos para os festejos do Cocó, e logo encerrou. A próxima 

vereadora a fazer o uso da tribuna é a vereadora Maria de Fátima. Iniciou cumprimentando a todos, e 

parabenizou a secretaria de educação e todas as escolas pela as apresentações relacionadas a semana da 

leitura, falou que na semana da saúde na escola, é um programa que veio ajudar na educação, em alguns 

pontos relevantes, exemplo: Alimentação saudável, dentre outros temas. Disse que também queria 

parabenizar o conselheiro tutelar maciel, que fez duas palestras na escola Né Conrado, agradeceu e 

parabenizou também o colaborador da escola que é um vigia de uma creche que é o Fábio Santos, voltou 

a falar sobre a semana da saúde e disse que durante os dias do programa haverão palestras com 

médicos, enfermeiras, trabalhando a saúde na escola. E agradeceu todos os envolvidos e falou sobre o 

fardamento, disse que tiveram uma reunião com as familias relativa ao Dia Nacional da Família na Escola, 

chamaram os pais para definir metas mais voltadas para os pais e por meio dessas reuniões, foi pedido e 

não imposto, que os alunos viessem com uma blusa branca para padronizar e ficar reconhecível como 

aluno. Algumas mães encomendaram por livre e espontânea vontade, mas já foi dito que o fardamento 

está em processo de licitação e aguardam até o outro semestre. Também falou que foi com o engenheiro 

do município até a localidade de casinhas para fazer o demarcamento da tão sonhada pracinha no local. 

Tinha condição de ser feita antes do feestejo do padroeiro, mas provavelmente, não porque a festa 

começa dia 3 de junho e até o dia 13. E provavelmente ficará  para depois. Mas, será feita este ano. 

Disse que estiveram também na baliza onde foi feita medições para uma pracinha em frente a escola 

Alcídia Sales, a reforma da escola, e também uma areninha. O vereador Hipólito, pediu a fala e 

perguntou se a Areninha é incluída na reforma da escola. Ela disse que a reforma será feita com recurso 

próprio da prefeitura, e a areninha é deste projeto, sim. Parabenizou a esses projetos e encerrou. O 

próximo vereador a fazer o uso da tribuna é o Marcelo Ferreira. Começou saudando a todos, disse que 

queria que tivesse uma reunião com o assessor parlamentar, que tivessem uma explanação sobre o 

rengimento. Falou sobre a réplica e tréplica que foi apelidado pelos outros vereadores nos outros 

mandatos. Mas disse que existe quando o vereador é citado ou se sentir ofendido, falou também 

novamente sobre os benefícios eventuais e pediu novamente, alguém na assistêcia para explicar sobre 

isso. Citou um relato de uma cidadã a respeito de uma negligêcia em relação a demora atendimento pela 

ambulância e parabenizou ao prefeito pela sua ida a escola da baliza. E logo encerrou. O próximo 



vereador a fazer o uso da tribuna é o Francisco das chagas, iniciou saudando a todos, disse que ia flaar a 

respeito do rengimento e sobre o que aconteceu na sessão de campanário, e as normas. Explicou a 

estrutura da sessão e de como agir durante o pronunciamento e no final de tudo se o vereador se tiver 

sido citado, pode pedir 3 minutos para explicação, disse que não tem necessidade de chamarem o 

assessor para virem explicar coisas que eles mesmos conseguem desdobrar. O  vereador marcelo pede 

a fala e disse que há sim necessidade, já que está sendo pago por isso, seria bom para responder dúvidas 

que aparecerem. O vereador francisco falou que ser vereador da situação não é só elogiar, até o prefeito 

sabe dos defeitos da administração. O vereador Francisco também perguntou ao vereador Marcelo, 

quantos entrava quando ele presidente, de recursos para benefícios eventuais. O vereador Marcelo disse 

que tinha as prestações de conta, mas nunca se interssou de olhar o quanto vinha, o vereador francisco 

disse que ele nunca se interssou e está se interessando agora. O vereador encerrou. O presidente pediu 

para o vice presidente assumir, e vai fazer uso da tribuna. O vereador Evilaques saudou a todos e disse 

que foi mais para agradecer porque o prefeito foi a baliza visitar, nas casinhas, sobre os projetos, sem 

titubiar. E disse que o prefeito respeita o povo e que vai fazer. Falou sobre as reformas que foram 

concluídas e convidou aos vereadores a irem as obras que estão sendo concluídas. O presidente 

encerrou. E logo passa para a tribuna popular. Com Orlando Lima, secretário. Começou saudando a 

todos e falou sobre o quanto está sendo benéfico as transmissões tanto via por rádio, quanto pelo 

Facebook e que veio fazer um convite a respeito de duas seleções dos jogadores de Uruoca, logo 

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. 

   


