
Estado do Ceará 
CÂMARA MUNICIPAL D E A R A R I P E 

PODER LEGISLATIVO 

"lEflISlATlIRA 2017-2020" 
Sessão Legislativa 2017 
'Trimeiro Periodo Legislativo" 

Ata da Sessão 026^ realizada no dia Primeiro 
de Setembro de 2017, às 9i)00 no Átrio da Câmara 

l^unicipal de Araripe/CE 

RUA LEONÍLIA ÁUREA DE ALENCAR, 100 - CENTRO - CEP 63.170-000 - ARARIPE - CEARÁ 
E-mail. camaraaranpe@hotmail.com - Site www.cmararipe.ce.gov.br 

TEL 88 3530 1246 - 3530 1697 - 3530 1660 
CNPJ N5 12.477.956/0001-68-CGF m 06.920.385-7 



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE - CEARÁ 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
RUA LEONÍLIA ÁUREA DE ALENCAR. 100 - CENTRO - CEP 63.170-000 - ARARIPE/CE 
CNPJ N" 12477956/0001-68 - TEL 88 3530 1246-88 3530 1697 

LEGISLATURA 2017-2020, SESSÃOLEGISLATfVA 2017. ^ 

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

ATA N''026/2017 
Ao Primeiro dia do mês de Setembro de dois mil e dezessete, às nove i)oras, no Plenário 
Antônio Henrique de Lima. Reuniram-se ordinariamente os Vereadores da Câmara 
f^unicipal de Araripe, sob a Presidência do seniior 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, Joanalete Mariano Fortaleza, Luzimáría do Nascimento Santos, Roberta 
Antônia Almino Siebra e Verônica Dantas Guedes Feitosa. 
iasig»liJsi^M^Iiaailia^Íia (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 ausência do senhor Jose Paulino Pereira. 
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 seis Indicações: 
A primeira de n^ 088/2017 de Iniciativa do senhor Francisco de Oliveira Ferreira; 
Solicita ao chefe do poder executivo Municipal, a construção de uma lombada na Av. 
Francisco Alves da Cruz, (estrada do Brejo), no Bairro Sipaúba íí, em frente à residência 
do senhor Cícero Tata, próxima a metalúrgica Rei dos Portões, sede deste Município. 
A segunda de n^089/2017 de iniciativa do Senhor Francisco Bosco dos Santos; 
Solicita ao chefe do poder executivo Municipal, que sejam adotadas as devidas 
providências no sentido de recuperar as comeras instaladas em pontos estratégicos da 
sede do Município, objetivando torna-las em pleno funcionamento e obviamente coibir a 
ação de vândalos e até marginais que praticam atos criminosos contra o patrimônio 
público, bem como de cidadãos de bens de nossa Cidade. 
A Terceira den^ 090/2017 de Iniciativa do Senhor Eriberto Pas de Castro; 
Solicita ao Chefe do Poder executivo Municipal as seguintes indicações para o Distrito de 
Riacho Grande: Requer a perfuração de dois poços artesianos; um na sede do Distrito e o 
outro no Sitio Esperas. 
A quarto de n- 091/2017 de iniciativa do senhor João Batista da Silva Neto; 
Solicita ao chefe do poder executivo Municipal, através das pastas competentes, as 
seguintes Indicações: Limpeza do açude comunitário do Sitio Alívio. Também que o 
gestor Municipal, procede com entrega de documentos (escrituras) das casas e terrenos 
doados pelo município aos cidadãos Araripenses. 
A quinta de n- 092/2017 de iniciativa dos senhores Roberto Guedes Araújo, Francisco 
Bosco dos Santos, José Paulino Pereira, Francisco de oliveira Ferreira, Eriberto Pas de 
Castro, Francisco Amorim de Figueiredo, Joanalete Mariano Fortaleza, João Batista da 
Silva Neto, Luzimáría do Nascimento Santos, Roberta Antônia Almino Siebra e Verônica 
Guedes Dantas Feitosa; 
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Solicitam do chefe do poder executivo municipal, no sentido de que o mesmo providencie 
a recuperação dos calçamentos das ruas da sede do município, bem como dos Distritos. 
Também que através da Secretaria de Infraestrutura, seja feita a aquisição de ASFALTO, 
objetivando revestir as lombadas já existentes na sede e nos Distritos de nosso Araripe, 
tornando-as mais resistentes aos veículos e obviamente conceder ao povo mais 
segurança nas ruas; e aos Motoristas e Motoqueiros que trafegam em nosso Município 
uma melhor qualidade de tráfego, pois com essa mudança a lombada ficará mais larga e 
causará menos danos aos veículos e menos acidentes; e que à partir desta, as novas 
lombadas sejam construídas com Asfalto, ou mesmo que de concreto, seja feita no 
tamanho padrão, igualmente as existentes na entrada da sede do Município de 
Potengi/CE. 
A Sexta de n^ 093/2017 de iniciativa da senhora joanalete Mariano Fortaleza; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretario de Infraestrutura, Reforma 
da Escola Pública Pedro Clementino Veloso, situada no Sitio Lagoa Grande, neste 
Município. 
KmgfJiJicaanaaBia^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 n- 026/2017 de 31 de agosto de 2017. Dispõe sobre a 
alteração da Lei Municipal n^ 1.122/2014, de 17 de novembro de 2014, (Lei de 
regulamentação da licença paternidade a que se refere o inciso XIX do art 7^ da 
Constituição Federal no âmbito do município de Araripe, estado do Ceará). 
Projeto de Lei n^ 027/2017, de 31 de agosto de 2017. Que altera o Art 1^ da Lei 
Municipal n^ 1.138/2015, de 21 de setembro de 201S 
Projeto de Lei n^ 025/2017 de 29 de agosto de 2017. Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Araripe - Estado do Ceará, para o quadriénio 2018/2021. 
2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
kdtj J•]ÀfiIiiqilfei (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 Veto a ser apreciado. 
3.3- DEMAIS PROPOSIÇÕES (INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS). 
Foram postas em votação as seis indicações: a de n^ 088/2017, n^ 089/2017, 
n^090/2017, n^091/2017, n^ 092/2017 e n^093/2017, 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 UNÍCA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis, 
Decretos e Resoluções. 
Foram postos em votação os Projetos de Lei n^ 026/2017, de 31 de agosto de 2017 e n-
027/2017 de 31 de agosto de 2017, submetidos à votação foram aprovados por 
unanimidade. 
Foi encaminha para analise e apreciação das comissões o Projeto de Lei N-025/2017. 

. (duração 45 m Art. 135 do Regimento Interno) - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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4.1- P E S S O A S QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
Nenhum cidadão inscrito. 
4.2 - V E R E A D O R E S INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
João Batista da Silva Neto 10:41h 
Saudou os demais edis em nome do Presidente Roberto Guedes, Inicia faiando da tristeza 
que é ver o nome do nosso Município estampado em matérias de jornais, blogs e rádios, 
menos na radio AM de Campos Sales essa não divulga nem uma falha do município pois 
tem contrato no valor de cinco Mil reais e é para blindar pois ninguém pode ir lá e dizer 
que há seis meses esta faltando merenda escolar que os transportes estão com os bancos 
acabados e o hospital falta materiais o executivo usa a radio blindado para se promover 
e não dar espaço para ninguém contestar o que ele diz. Falou que o município de Araripe 
se encontra entre os piores na Lei de Responsabilidade Fiscal, entre 87 municípios que foi 
colocado no ronque triste da administração pública o Araripe esta mais precisamente em 
7° lugar e isso é triste, pois a lei diz que o município só pode atingir no máximo 54% com 
gasto de pessoal e essa casa já foi aprovado três reformas administrativas e os 
vereadores que não são da base do prefeito votou contra pois cria cargos que nem tem 
utilidade, inclusive tivemos informações que existe um órgão que é a ouvidoria do 
Município mais que ninguém sabe onde fica esse atendimento e os dias e nem horário. 
Disse que a atual administração que implantar o sistema de ponto eletrônico nos PSF, e 
isso é bom pois o município precisa acompanhar a frequência dos seus funcionários pois 
sabemos que existem funcionários que não trabalham mas que estão recebendo, pegou a 
folha de pagamento da educação do mês de Julho e viu que tem muitas pessoas que o 
mesmo não sabe onde trabalha, então se pergunta como essa pessoa está recebendo por 
200 horas e ainda ajuda de custo, só que não podemos ser celetista para instalação desse 
ponto eletrônico foi lotado do PSF da sede II funcionários que não são aliados 
politicamente a atual gestão, falou que o Dr. Arnaldo foi constrangido pelo gestor onde o 
mesmo disse que o médico estava sendo resistente a essa implantação. Ao final pediu aos 
demais vereadores que marcassem para voltar à visita as escolas para ver como se 
encontram no momento. Também ver o porquê que o berçário da Pro-Infância ainda não 
esta funcionando. E convidar a todos para um evento da primeira dama do governo do 
estado a inauguração do Brinquedo praça. 
Eriberto Pas de Castro 10:53h 
Saudou a todos os edis em nome do presidente Roberto Guedes e a comunidade presente 
em nome do Locutor Chaga Lima. Iniciou falando do sentimento que o vereador João 
Batista esta sentindo, pois era o mesmo que ele passou há três anos atrás que procurava 
a rádio de Araripe e não tinha espaço, e o Distrito de Riacho Grande era abandonado 
pela a gestão passada a comunidade ficou mais de 200 dias sem médicos não tinha nem 
uma cadeira de odontologia que prestasse, o vereador Eriberto Pas ressaltou que isso o 
deixava com o coração triste, pois a comunidade precisava desse atendimento, e hoje o 
Riacho Grande tem médico, tem dentista tem uma cadeira nova. 
Francisca de Oliveira Ferreirall:05h 
Saudou a todos os edis em nome do presidente Roberto Guedes, desejou um Bom Dia a 

^ comunidade presente. Disse que na gestão passada o centro cirúrgico funcionava de 
^ forma irregular, sem um gerador para o fato de faltar energia e isso não pode acontecer, 

então o atual gestor teve que fechar o centro cirúrgico para primeiro comprar esse 
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gerador e em breve o centro cirúrgico ira voltar a funcionar para atender as pessoas que 
necessita dele. 
Verônica Dantas Guedes Feitosa. 
Saudou a todos os edis em nome do presidente Roberto Guedes, desejou um Bom Dia a 
comunidade presente. Complementando a fala do vereador João Batista em relação à 
saúde, disse que todos os municípios foram contemplados com equipamentos para 
atenção básica, equipamentos odontológicos, hospitalares, por se tratar de municípios 
pobres e pro se tratar de equipamentos muito caros muitas das vezes o gestor não 
manter as unidades então é muito importante que o governo não só faça reformas mais 
que também disponibilize esses equipamentos então se antes a gestão funcionou errada 
tem que ser mudado para que não venhamos a perder uma vida na sala de cirurgia por 

falta de equipamentos necessários. 
Joanalete Mariano Fortaleza ll:05h 
Saudou a todos os edis em nome do presidente Roberto Guedes, desejou um Bom Dio a 
comunidade presente. Iniciou parabenizando os vereadores por estar fiscalizando o 
município, mas lembra que sofreu bastante na antiga gestão, quando necessitou do 
hospital não teve êxito no atendimento pois não tinha como ser atendido por já está com 
muitas crianças em espera e dai teve que se locomover até ao município de Potengi. Disse 
que a saúde do município sempre foi precária mais que temos que fazer o possível para 
melhorar esse atendimento. 
Francico Bosco dos Santos 
Saudou a todos os edis em nome do presidente Roberto Guedes, desejou um Bom Dia a 
comunidade presente. Disse que o que se ver na câmara hoje é uma discussão politica 
partidária, e que o papel do vereador não é vim a essa casa e fazer politica partidária 
isso se faz em palanques e nas ruas, E que nessa casa deve ser discutido melhoria para o 
povo, e tem certeza que o gestor não quer que o seu município funcionar de forma 
inadequada, e qualquer prefeito que tem condições de fazer melhorias e não buscar fazer 
isso é por que este é um gestor ruim e não merece nem ao menos morar nessa cidade. 
Quando o vereador Francisco Bosco ver um problema e conversa com o prefeito para ver 
se tem como resolver percebe que o gestor tem boa vontade de tentar solucionar aquele 
problema mais que tanto a lei quanto a falta de recurso financeira o impedem de resolver 
de imediato. Disse também que os vereadores trabalham vinte e quatro horas por dia e 
mesmo assim não agrada a todos. Então cabe a nois vereadores zelar e cuidar bem do 
nosso município. 
Francisco Amorim de Figueiredo 
Saudou a todos os edis em nome do presidente Roberto Guedes, desejou um Bom Dia a 
comunidade presente. Relembrou de uma indicação que o vereador Francisco Amorim 
pediu a mais de três meses e até então não foi atendido, a comunidade esta necessitando 
que esse poço comesse a fimcionar. Disse também da precariedade da sola do dentista, no 
distrito do Riacho Grande que esta sem material. Falou que o gestor não esta atendendo 
as indicações nem dos vereadores da sua base e muito menos os da oposição. E em 
respeito a limpeza da borragem do Distrito do Riacho Grande já pode ter inicio pois já 
tem o terreno para colocaras resíduos que for retirado. 
Não havendo mais nada previsto para o momento, o senhor Presidente, agradeceu a 
presença de todos e encerrou a Sessão da qual, lavrou-se â presepte^ata que lida e 
aprovada segue assinada 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, 01 de setembro de 2017. 

ROBERTO GUEDES ARAUJO 
PresidefíteTia Câmara 

FRANCINO BOSCO DOS SAN TOS 
ViCe-Presidente da Câmara 

JOSE PAULINO PEREIRA 
Primeiro Secretário 

M 
FRANCISCG DE OLIVEIRA FERREIRA 

Segundo Secretário PR 

ERIBERTO PAS DE CASTRO 
Vereador do PR 

FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO 
Vereador PSD 

JOANALETE MARIANO FORTALEZA 
Vereadora PC do B 

(J JOÃO BA TISTA DA SILVA NETO 
Vereador PDT 

^^&> ^srXíTf^ ^ v r j . ^ %\JLd^ 
^ RORRRTA ANTÓNIA AI.MINn<;iFR ROBERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBRA 

V Vereadora PDT 

VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA 
Vereadora PDT 

LUZIMÁRÍA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 
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