
ATA DA 10° SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DO 

ANO DE 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.  

Aos 18 dias do mês de outubro do ano de 2019 às 09h30min, 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: Antônio José 

Fernandes, Ambrósio Carneiro Costa, Evilaques Araújo da Silva, Joel Pereira de Sousa, 

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

presidente declara aberta a 10º Sessão ordinária do segundo período legislativo, 

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. GRANDE EXPEDIENTE: Nenhum 

vereador escrito na tribuna. A presidente chama a tribuna popular o prefeito Kilsem, que 

cumprimentou todas as autoridades presentes, presidente, vereadores, professores e 

secretários. Parabenizou a presidente por seu excelente trabalha na casa, pois a câmara 

está muito bela, bem-apresentada, também agradeceu o apoio dos vereadores sempre que 

necessita. Afirmou está disponível para esclarecer todas as dúvidas, mas deixaria o 

público à vontade para fazer os questionamentos e a partir dos questionamentos ele iria 

retornando as repostas. A presidente chamou a tribuna o Dr. Felipe Fonteles, desejou bom 

dia a todos e cumprimentou a mesa, presidente e vereadores, as autoridades presentes, 

professores, sindicatos (APEOC, SINDSEMUR). Esclareceu falando sobre o FUNDEF, os 

precatórios que está em conta, porém está bloqueado, explicou quanto a dúvida se será 

rateado, quanto ao repasse se acontecerá? Explicando a todos os detalhes a fim de não 

ficar dúvidas principalmente por parte dos professores, os mais interessados. Quanto 

alguns questionamentos ele destinou ao assessor da APECOC que deu maiores 

informações. A presidente chamou a tribuna o assessor da APEOC Roque Melo que 

cumprimentou todos presentes, prefeito, professores, presidente, vereadores, seus colegas 

da APEOC e se dispôs a explicar as dúvidas, e fez uma retrospectiva da luta do Sindicato 

para garantir a correta destinação do precatório do FUNDEF no município, com a 

subvinculação de 60% para o Magistério e 40% para investimentos na Educação e 

pagamentos de funcionários. No presente momento respondeu a todo os questionamentos 

a ele destinados, tanto por parte dos professores presente como dos vereadores. Em 

seguida a presidente chamou a tribuna o prefeito Kilsem que como havia falado de acordo 

com as perguntas iria esclarecer tudo, deixou bem claro eu sua gestão tem total 

transparência e como ainda havia essa dúvida achou melhor esclarecer tudo. Disse que 

tem o maior interesse em repassar esse precatório que conta com um valor de 7 milhões 

de reais onde serão aplicados integralmente na Educação, sendo 60% desse valor 

garantido para a valorização dos professores municipais, mas o dinheiro está na cota 

porem está bloqueado, para saber quando um precatório será pago, é imprescindível pois 

depende de toda uma questão judicial tem que aguardar a decisão da Justiça sobre o mérito 

da ação. Fez toda uma retrospectiva do que já haviam explicado, sabendo que as pessoas 

já estavam cientes, que ele não intenção de enganar ninguém se o dinheiro já estivesse 

liberado ele já haveria anunciado questão de valor, repasse, que não está fazendo uso 

desse dinheiro e nem tem planos para gasto do mesmo. Que já havia feito reunião com os 

sindicatos, mas como nada ainda sido resolvido não teve porque convocar mais reuniões. 

Quanto a dúvida em relação ao direito desse dinheiro explicou que os professores que 



estavam em efetivo exercício do Magistério durante o período referente à ação judicial 

do FUNDEF e atualmente se encontram aposentados também têm direito ao recebimento 

do precatório, o prefeito falou que independente de ter assinado ou não procuração dos 

advogados, uma vez liberado o dinheiro, todos receberão, e disse que podem fazer uso do 

dinheiro como bem entenderem. Que ele repassa as informações, mas todos podem 

consultar o site a fim de confirmar. Disse que espera que todos saiam sem dúvidas 

nenhuma, que sempre estará disponível e que ficassem despreocupados quanto ao destino 

do dinheiro, pois ele fará questão de fazer tudo conforme a justiça. Esteve aberto para os 

questionamentos dos vereadores, principalmente ao vereador Hipólito que juntamente 

com a presidente o convocaram para a reunião e ele prontamente aceitou porque achava 

necessário esclarecer tudo. Agradeceu pelo convite, disse esperar ter sido bem elucido 

quanto sua explanação e que não tenha ficado dúvidas, que ele estará sempre à disposição. 

Desejou bom dia a todos e bom fim de semana e encerrou. ORDEM DO DIA: Nenhum 

projeto em pauta no dia. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada essa sessão 

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

por todos devidamente assinada. 

 


