
ATA DA 12º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2018 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA 

Aos 02 dias do mês de Maio 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 12º 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 inscrito é o Valdir Araújo, começou saudando a todos e disse que veio para parabenizar a 

administração municipal porque disse que ouviu na rádio uma reivindicação de uma localidade que 

atualizasse o sálario dos servidores. Por que era o mesmo do ano passado e que ficou feliz pelo projeto 

de lei 04/2018 onde aumenta o valor dos servidores, parabenizou a administração por olharem por isso.  

E encerrou. O próximo vereador inscrito é o Hipólito Ferreira, começou saudando a todos e disse, que o 

que lhe levou a tribuna é para pedir ao prefeito para o ginásio Bringelzão onde tem andado por lá, e vê 

que não tem 1 funcionário e toda repartição pública,  principalmente um ginásio do qual tem muita 

criança jogando, precisa de um. Lá acontece muita baderna e confusão e queria que colocassem um 

funcionário para cuidar do local. Disse que na tarde tinha gente até com facas correndo e quando parou 

não viu ninguém cuidando do local. Disse que temos que ter responsabilidade. E falou que queria 

convidar a população que no sábado o seu amigo Oliver estava fazendo 30 anos de casado e queria 

convidar em nome dele e disse que queria que a questão do funcionário no ginásio fosse resolvida logo, 

para que na próxima sessão ele dissesse. A vereadora Maria de Fátima, pede a fala e disse que o ginásio 

funciona mais ou menos como um anexo da escola Né conrado quem zela e olha pelo ginásio são os 

próprios funcionários da escola e disse que as vezes fica difícil porque as vezes chegam um professor de 

Educação Física com os alunos e já tem turmas de jovens jogando e pediu um apelo para que as pessoas 

cuidem mais desse patrimônio público. O vereador Hipólito retorna e reforça dizendo sobre o 

funcionário para cuidar do local. E encerrou. O próximo vereador inscrito é o Marcelo Ferreira, começou 

saudando a todos e disse o que lhe trouxe a tribuna e disse que ainda não teve resposta sobre a 

explicação dos benefícios eventuais pela assistência social e queria saber. O presidente falou que na 

próxima sessão estariam. O vereador agradeceu. E falando nisso, O vereador disse que na sessão 

passada veio reivindicar e foi citado diretamente pelo vereador Francisco, que quando era presidente, 

não tinha interesse de quanto entrava de benefício eventuais, o vereador falou diretamente, e ele irá 

responder, disse que realmente não tinha nenhum interesse, e não sabia e explicou o porque, falou que 

era como o vereador Francisco, era da base aliada do prefeito, era surdo e mudo em relação a fundos e 

benefícios para o povo, disse que não é hipócrita e sua vida política é exposta e aberta para o público, e 

não tinha interesse porque era de base aliada do prefeito. Agora está na oposição e busca os benefícios 

para o povo, e também tem a humildade de parabenizar ao prefeito quando o serviço é bem feito, e 

aplaude, e queria que o vereador Francisco visse alguma falha da administração e também dissesse. E 

encerrou. O próximo vereador inscrito é o Joel Pereira, saudou a todos, disse que foi para a tribuna 

porque fez uma visita de rotina e se deparou com um grupo de 10 famílias que necessitam de 

abastecimento de água, e estava com orçamento da CAGECE para o abastecimento. 16 mil reais 

cobrando dessas famílias que são pobres. E veio pedir ao presidente que visse com bons olhos e 



trouxesse alguém da CAGECE para explicar, pediu também que administração promovesse empregos 

para essas famílias carentes, para que as pessoas passassem a ser independentes. E logo encerrou. O 

próximo vereador a fazer o uso da tribuna é o Francisco das Chagas, Saudou a todos os presentes, 

começou concordando com o vereador Joel, a respeito de trazer um representante da CAGECE, porque é 

de grande importância, e falou que foi citado pelo vereador Marcelo, porque fez uma pergunta na sessão 

anterior,porque disse que agora ele não estava muito interessado, e disse que Deus o defenda de haver 

uma mudança em termos de politica para ele mudar de repente de uma coisa para outra, disse que 

nunca foi surdo e mudo. E espera a hora certa para falar, porque tem muito medo de mudar seu caráter 

e situação de uma hora para outra. E encerrou. O presidente passa para a tribuna popular, com o 

secretário Orlando Lima. Que começou saudando a todos. Disse que foi para fazer um convite para a 

final do campeonato. O presidente encerrou, 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. 

 


