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Ata da 8º sessão ordinária realizada nesta câmara municipal, conforme 

descrito abaixo: 

Às 18h40min do dia 27 de abril de 2022, reuniram-se no plenário Eloi 

Vieira de Carvalho, sob a presidência do vereador Geraldo Joaquim de 

Carvalho e com a presença dos vereadores: Wilame Medeiros Rocha, 

Weslley Lisboa de Brito, Denilson Matias da Silva e Damião Nogueira. Com 

a presença de cinco vereadores o Sr. Presidente declarou aberta a sessão. 

A ata da sessão anterior foi lida e aprovada por unanimidade. 

No PEQUENO EXPEDIENTE não houve matéria para ser lida o Sr. Presidente 

comunicou a audiência da saúde municipal, após a sessão. 

No GRANDE EXPEDIENTE facultou a palavra ao vereador Wilame Medeiros 

que cumprimentou a todos e deu as boas vindas ao secretario de saúde e 

sua equipe. Logo após o vereador Damião Nogueira fez o uso da palavra 

saudou a todos e parabenizou o secretario Bruno pelo trabalho à frente da 

secretaria de saúde, sempre tem vindo a essa casa mostrar com 

transparência seus atos e deixou seu repudio quanto aos atos da 

secretaria de educação pela forma como conduz os trabalhos. Falou 

também da satisfação de está presente no ultimo evento da educação 

onde o gestor anunciou que iria providenciar os fardamentos para os 

alunos e professores da rede municipal de ensino, esse é um projeto dessa 

casa e que bom que sairá do papel. Na seqüência a palavra foi facultada 

ao vereador Denilson Matias onde saudou a todos e falou da importância 

da conferencia da saúde mental para os familiares dos pacientes realizada 

no município. Sobre os projetos arquivados o gestor se mostra interessado 
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em querer tirar oque for possível dos arquivos, tem boa vontade e aos 

poucos vai fazendo os benefícios. 

Na ordem do dia não houve matéria para aprovação, dessa forma o Sr. 

Presidente passou para as explicações pessoais e facultou a palavra mais 

uma vez aos senhores vereadores, pela ordem o vereador Wilame 

Medeiros voltou a fazer uso da palavra e falou sobre os fardamentos 

escolar é muito importante e bom para os pais, parabenizou o prefeito 

pela iniciativa e o secretario de saúde pelo trabalho que vem 

desenvolvendo, podem contar com seu apoio. Na seqüência a palavra foi 

facultada ao vereador Damião Nogueira onde disse que antes de 

confeccionar os fardamentos lembrar que não pode ter logo político e sim 

o escudo do município. Falou também das oportunidades ofertadas a 

educação pelo estado enquanto o município não oferta nada, nem o rateio 

foi dado, é preciso se ter novas idéias para oxigenar a educação municipal. 

Na seqüência o vereador Denilson disse que a preocupação da gestão é 

fazer que o protagonista seja a população e parabenizou o secretario de 

saúde, que os outros secretários sigam seu exemplo. Não havendo mais 

quem quisesse fazer o uso da palavra o Sr. Presidente encerrou a sessão 

convocando os senhores vereadores para a próxima sessão e pedindo que 

se façam presentes na audiência publica da saúde a seguir...e fica aqui 

registrada e assinada por mim Adriana Gomes de Carvalho, redatora e 

pela mesa diretora. 
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