
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017 DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE URUOCA.  

 

Aos 26º dias do mês de Maio do ano de 2017 às 8:00h da manhã, no prédio da Câmara Municipal de Uruoca, situada a 

Rua João Rodrigues, Nº 135 sob a presidência do vereador Marcelo Ferreira Gomes, e secretariado pela a primeira 

secretaria Maria de Fátima Fernandes Farias e contando ainda com a presença dos seguintes vereadores: Antônio José 

Fernandes, Evilaques Araújo, Francisco das Chagas Pereira, Hipólito Ferreira de Oliveira, Joel Pereira de Sousa, Vicente 

Valdir Araújo e Ambrósio Carneiro Costa. O Presidente declara aberta a 14ª sessão ordinária, cumprimentado a todos os 

presentes e ouvintes da Rádio Uruoca FM e em seguida passa a palavra para a primeira secretária Maria de Fátima, que 

faz leitura de ata da sessão anterior, que logo após foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. PEQUENO 

EXPEDIENTE: A primeira secretaria Maria de Fátima inicia a leitura dos ofícios recebidos e expedidos pela casa. Projeto 

de Indicação 16/2017, que indica ao Sr. Prefeito Francisco Kilsem que faça uma reforma da Escola do Canto das Pedras. 

Justificativa: visa atender várias solicitações dos moradores, para que dos alunos estudem com mais conforto e com mais 

segurança, em 26 de maio de 2017, de autoria do vereador Joel Pereira de Sousa. Projeto de Indicação 15/2017, que 

indica ao Sr. Prefeito Francisco Kilsem que coloque pavimentação no Açude Paracuá com calçadão e escavação 

integrando o lago Belchior ao açude, com alargamento e iluminação na parede. Justificativa: visa atender a várias 

solicitações de moradores residentes ali e assim dando mais conforto e segurança aos pedestres e condutores de veículos; 

26 de maio de 2017, de autoria do vereador Joel Pereira de Sousa. Atestado: Uruoca 18 de maio de 2017: atesta que o 

vereador Vicente Valdir Araújo necessita de quatro dias de afastamento de suas atividades diárias por motivo de saúde. 

Atestado: Uruoca 16 de maio de 2017: atesta que o vereador Antônio José Fernandes necessita de um dia de afastamento 

de suas atividades diárias por motivo de saúde. Atestado: Uruoca 10 de Abril de 2017: atesta que o vereador Ambrósio 

carneiro necessita de um dia de afastamento de suas atividades diárias por motivo de doença. Atestado: Uruoca 05 de 

maio de 2017: atesta que o vereador Ambrósio carneiro necessita de um dia de afastamento de suas atividades diárias por 

motivo de doença. Atestado: Uruoca 20 de maio de 2017: atesta que o vereador Ambrósio carneiro necessita de um dia de 

afastamento de suas atividades diárias por motivo de saúde. Atestado: Uruoca 15 de maio de 2017: atesta que o vereador 

Ambrósio carneiro necessita de um dia de afastamento de suas atividades diárias por motivo de doença. Mensagem Nº 

14/2017, Uruoca 16 de maio de 2017, ao Sr. Presidente da câmara e os vereadores: encaminha para apreciação e votação 

o Projeto de Lei Nº 14/2017, que autoriza o poder público municipal a conceder a seção de servidores públicos municipais 

a outros órgãos municipais, estaduais e federais e dá outras providências. Matéria em anexo: confere aos servidores 

públicos municipais o direito de exercer suas funções em outros órgãos das esferas municipal, estadual e federal por meio 

de convênio entre os entes convenentes em respaldo legal, solicitado por Prefeito Francisco Kilsem. Ofício Nº 049/2017 

do Gabinete do prefeito, Uruoca, 16 de maio de 2017: solicita cordialmente que o presidente da câmara Marcelo Ferreira 

Gomes indique o vereador Evilaques Araújo como liderança política do governo municipal, Prefeito Francisco Kilsem. 

Ofício Nº 45/2017, Uruoca 22 de maio de 2017: informa ao prefeito que o Projeto de Lei Nº 013/2017, que institui o 

programa de recuperação fiscal – REFIS 2017 e dá outras providências, foi votado e aprovado por unanimidade por esta 

casa, informando ainda que a documentação relativa ao processo está disponível na íntegra no sítio eletrônico desta casa 

legislativa. O presidente Marcelo informa que está em tramitação na casa o projeto de lei 11/2017, que dispõe sobre a lei 

de diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual 2018 e dá outras providências. O presidente sugere às comissões 

que tenha uma audiência pública na próxima sessão. O vereador Valdir Araújo acha que é pouco tempo para uma 

audiência e outros vereadores afirmam que haverá tempo para a explicação do técnico contábil. Fica acertado a audiência 

pública de 8:00 a 10:00 e posteriormente a sessão ordinária na sexta feira dia 02 de junho de 2017. O presidente informa 

que também está em tramitação o Projeto de Lei Nº 14/2017, que autoriza o poder público municipal a conceder a cessão 

de servidores públicos municipais a outros órgãos municipais, estaduais e federais, e dá outras providências. GRANDE 

EXPEDIENTE: O presidente passa a palavra para o vereador Joel Pereira de Sousa, que inicia cumprimentando a todos e 

fala que visitou um cemitério da sede da cidade e disse que estava tomado pelo mato e que deveria haver uma limpeza 

custeada pela prefeitura, pois é vergonhoso enterrar um ente querido no meio do mato no cemitério. O vereador Vicente 

Valdir Araújo pede a parte e fala que o cemitério da sede de Uruoca é o único que não é municipal, mas que mesmo assim 

a prefeitura limpa entre 4 e 5 vezes por ano e faz sua parte. Valdir Araújo acha que poderia ser feito melhor, mas que se 

deve entender que não é um órgão municipal e não é obrigação. O vereador Joel pergunta se o cemitério é particular. O 

vereador Valdir Araújo responde que quem cuidava do cemitério era uma associação que zelava pelo cemitério mediante 

arrecadação de pequena quantia na comunidade, mas com o tempo muita gente chegou a falar que o pessoal da associação 

estava pegando dinheiro da arrecadação e no tempo a associação se acabou e vereador Joel insiste que a diária é barata e 

que deveria ser feito o serviço no cemitério. O vereador Joel fala que transitou pela Estrada da Liberdade e diz que gostou 

de ver que está acontecendo obra, mas fala que não viu nenhuma placa dizendo quanto vai ser gasto na obra, já que ele 



viu veículos particulares consertando; Joel solicita à liderança do prefeito, o vereador Evilaques Araújo, que busque 

esclarecer à população sobre os gastos, de onde sai e quanto vai ser o recurso, agradece e encerra. O presidente Marcelo 

Ferreira passa a palavra ao vereador Evilaques Araújo, que cumprimenta a todos os presentes e fala, sobre o cemitério, 

que estamos no final do inverno e que a prefeitura limpa duas vezes por ano, e no final do inverno se inicia a limpeza não 

só da sede, como todos os outros cemitérios do município. O vereador Joel pede a parte e fala que duas limpezas é muito 

pouco. O vereador Evilaques responde que por conta do inverno é limpo só duas vezes e que Joel insiste em arrumar 

motivo para criticar a administração e que na próxima sessão vai trazer a resposta e os comprovantes de como é limpo os 

cemitérios no município. O vereador Joel pede a parte e fala que pediu apenas o esclarecimento dos recursos e verbas e 

qual a empresa que está realizando o serviço de conserto da estrada da liberdade. O vereador Evilaques retoma a parte e 

fala que Joel deveria observar melhor, agradece e encerra. O Presidente Marcelo passa a palavra para a vereadora Maria 

de Fátima, que cumprimenta os presentes e depois parabeniza a todos os agricultores pelo seu dia, e parabéns ao 

secretário de agricultura Eraldo Lima pelo evento em homenagem ao agricultor rural; encerra e agradece. O presidente 

Marcelo passa a palavra para o vereador Hipólito, que cumprimenta a todos os presentes e fala ao líder do prefeito na 

câmara de Uruoca, o vereador Evilaques Araújo, que deseja cobrar novamente a iluminação do distrito de Campanário e 

região; fala que esteve na localidade de Jurumenha e foi cobrado pela população na questão da iluminação; Hipólito 

sugere que seja feito um orçamento. Hipólito fala que visitou a estrada de São Domingos, Mel e falou que a estrada estava 

quase fechada de mato e sugere que seja feito a limpeza das estradas antes do fim do inverno, para evitar a poeira. Retoma 

sobre a energia e diz que populares reclamaram que pagam pela taxa de iluminação pública, mas não tem luminárias na 

frente da casa. O vereador Evilaques pede a parte e pergunta quem foi que disse que faltava material pra ligar a energia e 

Hipólito responde que é eletricista e que falta o material e que só falta fazer o pedido de ligação. O vereador Evilaques diz 

que sobre as estradas só vai acontecer os procedimentos depois do processo de licitação. Hipólito fala sobre a iluminação 

na Avenida Belchior e o procedimento da Enel e depois sugere que o município coloque em cada cemitério um 

funcionário para zelar o local e dirige a palavra ao líder do prefeito na Câmara, encerra e agradece. ORDEM DO DIA: o 

presidente Marcelo fala novamente que na próxima sexta-feira dia 02 de junho haverá a audiência pública a partir das 

8:00 e a sessão ordinária a partir das 10:00 da manha. Deu entrada o Projeto de Lei Nº 14/2017, que autoriza o poder 

público municipal a conceder a seção de servidores públicos municipais a outros órgãos municipais, estaduais e federais e 

dá outras providências, que será encaminhado para as comissão de Constituição, Justiça e Redação e , que se reunirá logo 

após a audiência pública. O presidente agradece e cumprimenta a todos e finaliza sua fala: e nada mais havendo o que 

tratar, declaro encerrada está sessão ordinária da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai por 

todos devidamente assinada. 

 


