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CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA

ATA DA 1º SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO
DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUOCA.
Aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2020 às 09hs:00min, no prédio da câmara muncipal
de Uruoca, situada à Rua João Rodrigues, Nº 159, sob a presidência do vereador Vicente
Valdir Araújo, no qual empossa como primeiro secretário o vereador Marcelo Ferreira Gomes
que secretariar essa sessão. Contando com a presença dos veradores: Antônio José Fernandes,
Ambrósio Carneiro Costa, Evilaques Araújo da Silva, Francisco das Chagas Pereira, Hipólito
Ferreira de Oliveira, Joel Pereira de Sousa e Maria de Fátima Fernandes Farias. O presidente
declara aberta a 1º sessão ordinária cumprimentando a todos presentes, ao excelentissimo
senhor prefeito municipal de Uruoca e os secretários presentes. PEQUENO EXPEDIENTE: o
primeiro secretário inicia a leitura dos ofícios recebidos e expedidos, portarias e resoluções,
bem como do projeto de lei nº 001/2020, que majora o valor do piso dos professionais do
magistério

de

Uruoca

e

dá

outras

providências.

Oficios

Recebidos,

120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/2019
001/002/003/004/005/006/007/008/009/010/2020,

e
referentes

ao

encaminhamento

da

documentação comprobatória da receita e despesa de todas as secretarias municipais, dos
meses,

novembro

e

dezembro

001/002/003/004/005/2020

e

Oficio

de

2019
Circular

respectivamente;
001/2020,

Ofícios

comunicando

Expedidos,
aos

orgãos

competentes, a composição da nova mesa diretora para o ano de 2020. Portaria
001/002/003/004/005/2020. GRANDE EXPEDIENTE: O presidente Vicente Valdir Araújo
passa a palavra para o vereador Joel Pereira de Sousa, que sauda a todos presentes, ao senhor
prefeito e aos ouvintes da rádia FM e começa seus agradeciementos por esse novo ano de
2020 a todas as pessoas, e encerrra sua fala agradecendo a todos. O próximo vereador foi
Hipólito Ferreira de Oliveira inicia sua fala saudando a todos, comprimentando as autoridades
presentes, o prefeito Kilsen pela presença, ao iniciar faz menssão e requer explicações sobre a
obra da escola da localidade de Baliza, na qual estão paralizadas e também fazendo referência
as obras do matadouro, destacando ser essa a função do legislativo, legislar e fiscalizar. E
assim encerra saudando a todos mais uma vez. Em seguida a vereadora Maria de Fátima
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Fernandes Farias que comprimentou todos que estavam presentes, parabenizando o prefeito
Kilsem pela presença na sessão, agradece a todos pela presença no festejo de Campanário,
também o parabeniza pela criação do puxa fole e pela belissima festa organizada que melhora
a cada ano e pela total segurança que ja é tradição. Agradece ao Evaldo Viana pela realização
da copinha e o evento realizado todos os anos. E assim encerra sua fala desejando um bom
trabalho e saudando a todos mais uma vez. Por último o excelentissimo prefeito kilsem inicia
seu discurso saudando a todos presentes, seus secretários e vereadores. Parabeniza a nova
mesa diretora da casa e as anteriores pelo excelente trabalho realizado. Também deseja a
todos um trabalho de união com o executivo para desenvolver melhorias para a população.
Fala a respeito da ouvidoria que está disponivel a todos que queiram fazer sugestões e
denúncias. Ele fez uma retrospectiva dos avanços na saúde do município e das construções e
obras realizadas que hoje se encontram todas elas com mais de 90% de conclusão, sendo
assim esclarecidas as dúvidas do vereador Hipólito Ferreira de Oliveira como foram
mencionadas, destacando mais 20 projetos para esse ano de 2020. Ainda destacou os projetos
de valorização dos servidores públicos, com foco no aumento dos salários dos professores da
rede municipal. Logo após, destacou as comemorações dos festejos do distrito de
Campanário, realizada no mês Janeiro. E disse está a disposição para esclarecimentos de
dúvidas dos vereadores e todos presentes. O presidente Vicente Valdir Araújo questionou
sobre uma possivel data de término da praça da Av. Principal da sede de Uruoca. E o prefeito
esclareceu tudo. A vereadora Maria de Fátima Fernandes Farias perguntou a respeito do
FUNDEB e a questão do abono explicando detalhadamente, inclusive para os professores o
mais interessados nessa questão. Falou sobre equilibrio e realidade de cada municipio e que
no município de Uruoca ele faz tudo que está ao seu alcance. Tirada todas as dúvidas o
prefeito encerra seu discurso dizendo está disponivel para o que for preciso e agradecendo a
todos. O presidente Valdir Araújo e os vereadores presentes agradecem a presença do
Prefeito, e a sua participação na abertura dos trabalhos do legislativo, do primeiro período de
2020. ORDEM DO DIA: O presidente Vicente Valdir Araújo continua a sessão com a
votação das comissões permanente da câmara. Depois de todas as comissões lidas, votada e
aprovada por unanimidade e não tendo nada a tratar na ordem, o presidente declara encerrada
a sessão. E nada mais havendo o que tratar, declaro encerrada esta sessão ordinária da qual
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lavrei a presente ata, que depois de lida e achada no conforme vai por todos devidamente
assinada.
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