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LEGISLATURA 2017-2020, SESSÃO LEGISLATIVA 2017. 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araripe, Estado do Ceará. 
"Primeiro Período Legislativo" 

ATA N''025/2017 
Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto de dois mH e dezessete, às nove iioras, no 
Plenário Antônio Henrique de Lima. Reuniram-se ordinariamente os Vereadores da Câmara 
Municipal de Araripe, sob a Presidência do senhor ROBERTO GUEDES ARAUJO, 
ladeado pelos senhores: Eriberto Pás De Castro, Francisco Amorim de Figueiredo, 
Francisco Bosco dos Santos, Francisco de Oliveira Ferreira, João Batista da Silva 
Neto, Jose Paulino Pereira, Joanalete Mariano Fortaleza, Luzimáría do Nascimento 
Santos, Roberta Antônia Almino Siebra e Verônica Dantas Quedes Feitosa. 
iBasfllJa^[tia>í<a^i]|a<^ÍÍJ (duração 30 minutos Art. 132 do Regimento Interno) 
1.1' VERIFICAÇÃO DE QUORUM, LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: 
Verificando-se o número legal, na forma Regimental o senhor Presidente determinou-me 

fazer à chamada dos vereadores, onde constou a presença de todos. Em seguida, 
conforme dispõe o artigo 132 do Regimento Interno foi realizada a leitura da ata da 
sessão anterior, a qual depois de lida e aprovada segue devidamente assinada pelos 
vereadores presentes. 
1.2- LEITURA DE DOCUMENTOS. 
Nenhuma matéria a ser apresentada. 
1.3- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Constou a leitura de duas Indicações: 
A primeira de n- 086/2017 de Iniciativa do senhor Jose Paulino Pereira; 
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em regime de Urgência, via 
Secretaria de Infraestrutura, através de recursos próprios ou de emendas parlamentares, 
estadual ou federal, a constrição de calçamentos para as seguintes ruas no Distrito de 
Alagoinha nas Ruas Gilhermina Rodrigues, José Ferreira e Jose Martins de Sousa, também 
a recuperação do calçamento da Rua João Luiz em Alagoinha. 
A segunda de n~087/2017 de iniciativa do Senhor Jose Paulino Pereira; 
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em regime de Urgência, via 
Secretaria de Infraestrutura as seguintes Indicações: Que seja efetuada a instalação de 
25 luminárias nas Ruas Valdemar Marques, Travessa Pedro Rodrigues, Rua Todos os 
Santos e presidente Castelo Branco todas situadas no Distrito de Alagoinha. 
Kacig?j^li]sia»:iaai]ia^iia (duração de 45 m Art. 133 do Regimento interno § 1*̂ ) 
2.1- JULGAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
2.2- PROJETOS DE LEIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISALTIVO E VETO. 
Constou a Leitura do Projeto de Lei 024/2017, de 21 de Agosto de 2017. Que 
estabelece a revisão de remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Araripe, na 
forma do Art 37 - inciso Xe Art 39 da Constituição Federal, e dá outras Providências. 
2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
kBltJjBjJfiimiMrii (duração 60 minutos Art. 134 do Regimento Interno e seus §§) 
3.1 - MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES e ESPECIAL. 
3.2 - APRECIAÇÃO DE VETOS DO EXECUTIVO. 

-Nenhum V^o a ser apreciado. 
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3.3- DEMAIS PROPOSIÇÕES (INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS). 
Foram postas em votação as duas indicações: a de n^ 086/2017 e n- 087/2017, 
submetidas à votação foram aprovadas por unanimidade. 
3.4- MATÉRIAS EM PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO. 
Nenhum projeto enviado para discussão. 
3.5- ARQUIVAMENTO DE PROJETOS DE LEIS. 
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis, 
Decretos e Resoluções. 
Foi posto em votação o Projeto de Lei n- 024/2017, de 21 de Agosto de 2017, submetido à 
votação foi cfPrQvado mr unanimidade. 
^BHtJJUlli]=<;?iW]yiai^riiw. (duração 45 m Art. 135 do Regimento Interno) 
4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
Nenhum cidadão inscrito. 
4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
Eriberto Pas de Castro 10:23h 
Cumprimentou todos os edis em nome do Presidente Roberto Guedes, saudou a 
comunidade presente e a GCM, Falou das reformas das estradas de Riacho Grande disse 
que em breve estará sendo finalizando a estrada que liga Potengi e ao Distrito de Riacho 
Grande, disse também da limpeza dos terrenos que serão doados pelo município as 
pessoas necessitadas onde a Secretaria vai fazer um levantamento para saber quais as 
famílias que necessitam receber esse terreno e a escolha acontecera dentro dos critérios 
dos Projetos: Cantinho Feliz e João de Barro. Também fazer a limpeza da barragem, que 
dentro do planejamento do ano passado foi feito no inicio de Setembro vamos analisar 
onde colocar a lama retirada e então dar inicia a essa limpeza. Disse ainda que serão 
aberta três ruas. Para finalizar pediu que fosse enviado oficio ao executivo solicitando a 
perfuração de dois poços artesiano um no distrito de Riacho Grande e o outro na 
localidade do Sitio Espera é o momento de necessidade por conta da crise Hídrica 
sabemos que todos estão empenhados para amenizar o sofrimento das comunidades em 
relação a falta de água. 
Roberta Antónia Almino Siebra 10:28h 
Iniciou sua fala desejando um Bom Dia a todos, saudou a mesa em nome do Vereador 
Francisco Amorim. Pediu que fosse encaminhado oficio para a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado relacionado à segurança do município de Araripe, sabemos da 
violência que esta acontecendo em todo o País mais não podemos nos acomodar com a 
mesma no nosso município gostaria que todos os colegas vereadores abaixo assinassem 
este oficio. Solicitou também que fosse encaminhado oficio pedindo resposta a respeito 
do reajusto do salário dos funcionários municipais que desde o dia primeiro de maio 
estão aguardando este reajuste que ainda não aconteceu, sabemos que esse reajuste esta 
previsto em Lei, e os vereadores Francisco Bosco e João Batista já entraram com 
requerimento pedindo algum retomo em relação a esse assunto mais que até agora não 
foi feito nem dito nada a respeito. Pediu ainda junto com a anuência do Vereador 
Francisco Bosco que fosse encaminhado oficio a Secretaria de Obras solicitando a 
instalação das Luminárias no Sitio Baixio dos Ramos. A Vereadora Roberta Antônia 
solicita que seja encaminhado oficio para a Defesa Civil do Município pedindo 
informações sobre o controle de distribuição de agua no Sitio velho e Sitio Carão, a 
mesma relatou que tem recebido noticia que estão escolhendo as casas para esta 

'stribuição. Disse que fica feliz em ver narceiros em busca da melhoria pgra comunidade 
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OS vereadores Eriberto Pas e Francisco Amorim unidos na conquista desses poços para o 
distrito de Riacho Grande e Sitio Espera. Desejou que o Fim de semana que esta cheio de 
festejos aconteça na santa Paz de DEUS. 
Verônica Dantas Guedes Feitosa 10:35h 
Iniciou sua fala saudando a mesa na pessoa do presidente Roberto Guedes, citou o ofício 
que foi enviado ao Comandante de Polícia do Município a respeito dos acontecimentos do 
Brejinho, e ao final agradeceu ao presidente por ter atendido seu pedido e enviado esse 
ofício. 
João Batista da Silva Neto 10:36h 
Cumprimentou todos os edis em nome do presidente Roberto Guedes e desejou um Bom 
Dia a todos os presentes Disse que a todo instante se escuta falar no Precatório e que 
esteve em algumas comunidades essa semana e no horário de almoço sentou com alguns 
professores onde os mesmos questionaram a situação dos Precatórios, onde se ouve 
rumores que o prefeito anda falando que só irá disponibilizar 15% deste para os 
professores, falou ainda que existe duas alternativas para o Precatório, sendo uma a 
câmara com os onze vereadores fazer uma moção, pedir uma reunião ao prefeito com 
essa casa, citou o oficio que alguns vereadores já haviam enviado cobrando a agilidade 
desse assunto, pois o legislativo é órgão fiscalizador do povo, pediu que marcassem uma 
reunião com o prefeito para que esclareça essa situação, lembrou ainda de um 
requerimento para que fosse acionada a empresa que construiu o Posto do Brejinho, que 
está deteriorado e em fevereiro desse ano fez 5 anos que foi feito essa reforma, pediu que 
a secretária da casa enviasse um ofício para o grupo responsável pela reforma 
juntamente com o secretário de obras para que faça uma avaliação estética nessa obra, 
ao final citou o trabalho intensivo no combate à dengue no município, desejou um final 
de semana em paz para todos. 
Francisco Ferreira de Oliveira 10:52h 
Iniciou falando das obras malfeitas, disse que acha errado a empresa ganhar a licitação 
e colocar terceiros para fazer a construção e quem acaba sendo prejudicado é o povo 
Araripense. 
Joanalete Mariano Fortaleza 10:56h 
Saudou a mesa em nome do Presidente Roberto, falou que todo o legislativo tem que 
realmente se unir para fiscalizar as obras para que o povo não venha a ser prejudicado, e 
disse ainda que todos podem contar com seu apoio. 
Francisco Amorim de Figueiredo 10:57h 
Saudou a todos os vereadores e a população presente, disse que o poço que era para ser 
perfurado no Riacho Grande seria para beneficiar a população toda, e mesmo assim o 
proprietário do local não autorizou, falou ainda do requerimento do poço das Queimadas 
pois o povo está necessitando dessa água para dá aos animais e até o momento não 
conseguiram a instalação desse poço, falou ainda da situação precária do CAPS, pois o 
lixo toma de conta dos banheiros, as paredes imundas, e que isso fica feio para eles que 
são representantes do povo. 

Não havendo mais nada previsto para o momento, o senhor Presidente, agradeceu a 
presença de todos e encerrou a Sessão da qual, lavrou-se á presente ato^ue lida e 
aprovada segmassinada por todos os Vereadores presentes. 
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Palácio Sebastião de Sousa Cabral - Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araripe, 
Ceará, Sexta-feira, 25 de Agosto de 2017. 

ROBERTO GUEDES ARAÚJO 
Presidentfda tâmara 

FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS 
Vice-Presidente da Câmara 

JOSE PA ULINO PEREIRA 
Primeiro Secretário 

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA 
Segundo Secretário PR 

X AS. ^ C A 7 - \ ^ ^ 

ERIBERTO PAS DE CASTRO 
Vereador do PR 

^y^^r^^Cç A^ú/r:^^ Ú^J?"^^^^^ 
FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO 

Vereador PSD 

^^ANALETE MARIANO FORTALEZA 
Vereadora PC do B 

JOÃO B4T/STA DA SILVA NETO 
Vereador PDT 

y4ivJ<̂ V<̂  y á f m H ^ M : ^ ^'-C^^/Sj 
ROBERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBRA 
^\

VERÓNICA DANTAS GUEDES FEITOSA 
^ Vereadora PDT 

LliilMÁRIA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 
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