
ATA DA 14º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 31 dias do mês de maio do ano de 2019 às 09hrs00min, no prédio da câmara 

Municipal de Uruoca, situada à Rua João Rodrigues, Nº 135, sob a presidência da 

vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias, e secretariado pelo primeiro secretário 

Francisco das chagas Pereira. Contando com a presença dos vereadores: Ambrósio 

Carneiro Costa, Antônio José Fernandes, Evilaques Araújo da Silva, Joel Pereira de 

Sousa, Hipólito Ferreira de Oliveira, Marcelo Ferreira Gomes e Vicente Valdir Araújo. 

A presidente declara aberta a 14º Sessão ordinária cumprimentando a todos presentes e 

os ouvintes da rádio Uruoca FM. PEQUENO EXPEDIENTE: O primeiro secretário inicia 

com a leitura da ata da sessão anterior que foi discutida, votada e aprovada por 

unanimidade e em seguida faz a leitura dos ofícios expedidos e recebidos pela casa. 

Ofícios 044,045,046,047,048,049,050,051,052,053/2019 documentações comprobatória 

da receita e despesa da prefeitura municipal de Uruoca relativo ao mês de abril. Notificação 

de comprovação de entrada de recursos da escola Raimundo Fernandes Moreira Chaves, 

leitura do atestado do vereador Evilaques Araújo, ofícios expedidos, oficio 28/2019 

relacionado ao projeto 19/2019, oficio 29/2019 relacionado ao projeto 020/2019. A 

presidente faz a leitura do projeto de indicação 01/2019 de autoria do vereador Antônio 

José Fernandes que denomina a praça na localidade de Casinhas ¨Mario Florêncio 

Batista¨. A presidente falou sobre a prestação de contas de Governo, exercício 2014, que 

se encontra na casa e que vai à primeira votação hoje, em seguida fez a leitura do 

Processo, defesa do Prefeito. Despacho da Câmara, Parecer, Ata da comissão, e Minuta 

de Projeto de Decreto Legislativo.  GRANDE EXPEDIENTE: A presidenta chamou o 

vice-presidente para assumir os trabalhos para poder fazer uso da tribuna, o vereador 

Antônio José Fernandes assumiu a presidência e chamou a tribuna a vereadora Fatima 

Aragão que iniciou desejando bom dia ao presidente, aos vereadores e os ouvintes da 

rádio Uruoca FM e todos presentes. Cumprimentou o Cleônio, e os agentes de endemias. 

Disse para eles que o projeto em relação ao piso salarial foi aprovado na sessão em 

Paracuá. E falou sobre a reunião que esteve presente e achou de muita relevância para 

todos que fazem a educação do município de Uruoca, uma reunião na prefeitura 

juntamente com o sindicato das categorias dos professores (APEOC). A reunião foi 

convocada pelo excelentíssimo senhor prefeito Kilsem para tratar sobre os precatórios 

dos professores, que foi repassado para o município referente ao ano de 1998 a 2006 do 



FUNDEF. Mas o que fazer com o dinheiro? Porque tem uma resolução do tribunal de 

contas da união (TCU) de dezembro de 2018 onde diz que esse dinheiro não é para ser 

pago aos professores, que o município pode gastar esse dinheiro com qualquer outra coisa 

na Educação menos com pagamento de precatória de professores. Mas sabe-se que o 

FUNDEF hoje FUNDEB 60% é dedicado a professores, mas infelizmente o tribunal de 

contas entrou com essa resolução impedindo que os prefeitos que tenha boa vontade de 

pagar, possa efetivar o pagamento. Preocupado com a categoria como sempre e pensando 

no bem-estar de todos inclusive dos professores, o Prefeito kilsem convocou os sindicatos 

que também tem interesse nisso que seja repassado os 60% dos professores para que 

juntos encontrem uma solução judicialmente para que o município possa efetuar esse 

pagamento. Já foi dado o primeiro passo, inclusive os dois sindicatos tanto a APEOC 

como o sindicato dos servidores municipais e o prefeito kilsem estão na mesma linha, 

lutando pra que isso possa tornar-se realidade, mas para isso tem um longo caminho, que 

como tinha falado existe uma resolução do tribunal de contas da união onde diz que o 

prefeito não pode destinar os 60% ao professores e junto com ele está o TCE que que está 

com a mesma definição ou seja se hoje o prefeito pagar os 60% ele pode ser punido. Então 

o Prefeito está querendo rever essa questão do TCU. Também já foi marcado uma nova 

reunião com os representantes dos sindicatos, advogados e procurador do município para 

que juntos possam criar critérios de quem são as pessoas que vão estar incluídas, colocar 

em pauta e colocar na assembleia e dar entrada na justiça e que fique claro que o próprio 

gestor kilsem estar juntos com os advogados para entrar judicialmente e ver se conseguem 

que seja pago esse 60% aos professores do qual é favor, mas estar impedindo pelo tribunal 

de contas da união. Disse ter sido convidada para participar da reunião como 

representante legislativa e diante mão comunicou aos senhores vereadores que se 

comprometeu como presidente da casa e em nome de todos os vereadores que estariam 

totalmente de acordo e favoráveis ao pagamento aos professores. O vereador Hipólito 

pediu aparte e questionou se a vereadora Fátima Aragão sabia qual o valor?  A vereadora 

disse estar em torno de 6,100 milhões. O vereador também, questionou até que ano os 

professores seriam beneficiados 2003 ou 2006? A vereadora respondeu que na época 

FUNDEF iniciou em 1998 e foi a 2006. A partir de 2006 foi FUNDEB, os precatórios são 

referentes ao FUNDEF, então vão ser professores desses anos 1998 a 2006, mas estão 

criando critérios que abranja mais professores, mas isso são critérios que serão criados 

pelas categorias e inclusive o prefeito disse que não vai interferir em momento algum em 

nenhum critério, a sua participação quanto a isso é sendo favorável ao pagamento aos 



professores. Os critérios de quem vai receber? Qual o ano? Quanto é? , isso fica por conta 

das comissões dos sindicatos e fica muito louvável a decisão do prefeito kilsem. Dizer 

quando vai ser pago, não se sabe porque isto vai depender da justiça. E vamos torcer para 

que a gente consiga. O vereador Vicente Valdir pediu aparte e perguntou a respeito da 

participação dos advogados, se vai ser pelo total ou 60%?  A vereadora Fátima Aragão 

explicou que na resolução do TCU não pode ser destinado esse dinheiro a professores e 

muito menos advogados, mas saiu do supremo liberando o pagamento dos advogados e 

esses advogados são da causa inicial. Os precatórios foram dados entrada na época pelo 

s advogados da APRECE, esses advogados serão pagos. O vereador Marcelo pediu aparte 

e questionou porque o TCU nas suas resoluções tira o direito dos professores de receber 

essa porcentagem?  Se foi discutido sobre isso?  A vereadora disse que iria passar a 

resolução para os vereadores lerem, que é um absurdo. Explicou, que eles não querem 

pagar esse valor aos professores que não estão mais na ativa. A vereadora Fátima Aragão 

disse que isso é menosprezar o trabalho os professores. Eles querem o município faça 

uma planilha com que vai ser gasto e mande para ele e analisam e o munícipio executa. 

O vereador Marcelo pediu aparte e disse que então o TCU não quer que esse 60% seja 

pago aos professores que trabalharam aquele período, ele quer que esse dinheiro seja 

investido com infraestrutura e etc. A vereadora Fátima disse passar a resolução para eles 

darem uma lida. O vereador Evilaques pediu aparte e agradeceu ao prefeito pela 

consideração que ele tem para com os professores, que isso é gratificante, que quando o 

dinheiro entrou ele mesmo publicou e que em certos municípios fazem é questão de 

esconder, e isso mostra o quanto ele valoriza os professores e continua lutando por isso. 

Que o dinheiro chegou na hora certa nas mãos de quem sabe um valor que tem um 

professor e agradeceu a vereadora por estar representando a todos. O vereador Vicente 

Valdir pediu aparte e disse que se sabe que vários municípios já recebem isso a muito 

anos, inclusive Camocim. E ainda hoje existe problema em Camocim, entre prefeita e 

professores. Entraram na justiça e o tribunal deu ganho de causa para a prefeitura tirando 

dos professores e isso é um negócio complicado. Se os professores entrarem na justiça 

com o prefeito aí talvez não tenha problemas, mas como lá a prefeita entrou contra os 

professores ela ganhou e não é fácil o negócio. A vereadora retomou sua fala e falou muito 

bem da reunião onde o gestor se disponibilizou ele mesmo a está favorável e fazer questão 

de pagar os professores. É muito louvável sua atitude colocando nosso município em 

primeiro lugar no que se diz em respeito e responsabilidade. Enquanto outros brigam na 

justiça para não pagar. Disse contar com todos os vereadores para estarem favoráveis a 



esse pagamento e agradeceu a todos, desejou um bom fim de semana. Parabenizou o 

secretário Eraldo pela belíssima festa dos agricultores, que a cada ano se supera. O 

próximo vereador foi Francisco das chagas que desejou bom dia a presidente e aos 

verdores, o público presente na pessoa do Advogado Monte Neto, bom dia ao secretário 

de cultura Eraldo, aos funcionários da casa na pessoa da Doutora Poliana, disse que o que 

levou a tribuna foi falar da gestão, ao respeito que ela tem com todos os seguimentos da 

sociedade Uruoquense e deixou seus parabéns ao prefeito kilsem pela organização. 

Parabenizou o secretário Eraldo pela belíssima festa do dia do agricultor de Uruoca, cada 

ano que passa ela vem crescendo e esperava que ia ser uma grande festa mas ultrapassou 

suas expectativas, pela belíssima organização pela quantidade e pessoas que lá estavam. 

E então ver essa preocupação em valorizar as pessoas como vimos belíssima festa 

dedicado aos professores, aos funcionários em geral da prefeitura e agora vimos dedicado 

ao homem do campo do município. Então deixa os parabéns ao Eraldo como secretário e 

ao gestor prefeito kilsem e dizer que o município está cuidando bem de seu povo. Com 

relação ao pronunciamento da vereadora Fátima em relação aos precatórios, ele tem 

certeza que está sendo bem pensado pelo prefeito kilsem, e o que ele puder fazer para os 

professores ele vai fazer. Portanto essa administração está fazendo e tudo para dar o 

melhor aos Uruoquenses e fez o convite a todos presente para o encerramento do festejo 

de Paracuá que completa 99 anos de comemoração e convidou a todos a participarem. O 

vereador Evilaques pediu aparte e parabenizou o secretário Eraldo pela bela festa dos 

trabalhadores que foi uma grande festa, parabenizou pela sua gestão e pela consideração 

que tem para com os vereadores. O vereador Antônio José também pediu aparte e 

parabenizou o prefeito e ao secretário Eraldo pela festa dos trabalhadores um evento 

muito bonito que teve a presença dos deputados Robério Monteiro e Sérgio Aguiar. E fez 

um questionamento sobre os agricultores que não participaram, e queria saber os critérios 

para a próxima todos pudesse participar e agradeceu. O vereador Francisco retomou sua 

fala e agradeceu e desejou um bom fim de semana a todos. O próximo vereador foi 

Marcelo que desejou bom dia a todos e a todas, cumprimentou os ouvintes da rádio 

Uruoca FM, a presidente, os vereadores, o secretário de cultura Eraldo, advogado Monte 

Neto, falou das precatórias que o TCU lançou uma resolução dizendo que não pode ser 

pago aos professores e o que tribunal tem contra os professores?  Que não querem de 

maneira alguma beneficia-los e parabenizou o prefeito kilsem por essa iniciativa de se 

reunir com os sindicatos, com os representantes jurídicos e com todas as categorias que 

envolve esses precatórios. Parabenizou sua iniciativa, diferentemente de Camocim que a 



prefeita fez foi entrar na justiça contra os professores, por não querer pagar os precatórios. 

Em Uruoca o prefeito está de braços unidos com todos para encontrar uma solução para 

pagar esse precatório pois poucos tem essa boa vontade de fazer, e é uma valorização dos 

professores. Parabenizou o secretario Eraldo pela belíssima festa, que recebeu o convite, 

mas não pôde comparecer, mas soube que foi um sucesso e desejou que próximo ano seja 

melhor. Outra coisa que o levou a tribuna foi falar das unificações das eleições, que disse 

que está tramitando na câmara federal a unificação das eleições, que é prorrogar mais 2 

anos de mandatos para prefeito e vereadores e haver eleição somente em 2022. Porque 

está tendo essa proposta? E explicou que nosso País passa por uma crise horrível e tão 

querendo economizar dinheiro. Hoje o Brasil gasta 900 milhões de reais por eleição e 

existe eleição em 2 em 2 anos, então seria uma forma de economia se existisse apenas 

uma eleição. E recebeu um convite do presidente da UVC Guto Mota em parceria com a 

APRECE para uma grande reunião que ocorrerá dia 07 em Fortaleza para tratar sobre essa 

PEC 56 e convidou todos os vereadores para estrarem presente para fazer força para que 

essa PEC seja aprovada, que seria muito bom para o País e para todos. E se perguntam 

dizendo que ele faz isso porque quer mais 2 anos. Mas claro que gostaria, mas existe 

várias propostas. Disse que vários Estados já fizeram suas reuniões com prefeitos e 

vereadores e seus deputados Federais para pressionar o presidente da câmara Rodrigo 

Maia para colocar essa PEC em votação. Disse já ter conversado com alguns Deputados 

e a maioria estão de acordo em ter essa unificação. E convidou os vereadores para se 

fazerem presente dia 07 e a presidente. O vereador Joel pediu aparte e disse a presidente 

para entrarem em acordo para adiar a sessão para poderem estarem presente dia 07 sem 

nenhum problema, pois é no mesmo dia da sessão. O vereador Marcelo disse que já havia 

falado com a presidente, pois é muito importante estar presente e pediu o posicionamento 

da presidente e agradeceu e desejou a todos um bom dia.  A presidente falou caso a 

maioria quisessem ir ela era de acordo com o que fosse decidido. E ficou decido em irem 

para a reunião dia 07 em Fortaleza antecipando a sessão para Quinta-feira, ou adiando a 

sessão para segunda feira dia 10 de junho. A presidente chamou o secretário Eraldo para 

fazer uso da tribuna popular que cumprimentou a presidente, os vereadores, desejou bom 

dia aos ouvintes da rádio Uruoca FM, disse só ter ido ouvir a sessão, não tinha preparado 

nenhum discurso, mas como pediram não poderia fazer essa desfeita. Agradeceu a todos 

que participaram do evento, disse que este ano fizeram um trabalho bem melhor por conta 

disso deu muita gente. Visitaram 9 localidades. Fizeram reunião com as pessoas dessa 

localidade explicando os critérios do evento, os critérios de todos os anos que se usa, são 



critérios avaliados pela baixa renda e pela DAP. O vereador Evilaques pediu aparte e 

citou a fala do vereador Antônio José que sabe quem é agricultor, mas não é legalizado 

pois tem que ter os documentos, e perguntou se o secretário sabia dizer se aumentou o 

número de agricultores? O secretário Eraldo diz ter aumentado e todo ano fala para eles 

se regularizarem, para participarem de todos os programas do governo e diz ter mais de 

800 trabalhadores rurais. A presidente parabenizou a organização do evento, citou a 

presença dos deputados Sérgio Aguiar e Robério Monteiro que participam de todas as 

festas do nosso município. O secretário explicou um pouco mais sobre a DAP, e tirou as 

dúvidas de todos os vereadores. ORDEM DO DIA:  A presidente faz a leitura da Minuta 

de Projeto de Decreto Legislativo, do Parecer favorável e da ata da reunião da Comissão 

de Orçamento Financias e Tributação, referente a prestação de contas da prefeitura 

municipal de Uruoca exercício 2014 de responsabilidade do senhor Francisco Kilsem 

Pessoa Aquino, e em seguida coloca em votação parecer da comissão que obteve oito 

votos a favor e um voto contra. Em seguida a presidente coloca em primeira votação 

nominal as contas de Governo, exercício financeiro 2014, que tiveram oito votos a favor 

e um voto contra. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada esta sessão extraordinária 

da qual lavrei a presente ATA que depois de lida e achada nos conformes será por todos 

devidamente assinada. 

 

 


