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

ATA N''029/2017 
Aos Vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas, no 
Plenário Antônio Henrique de Lima. Reuniram-se ordinariamente os Vereadores da Câmara 
Municipal de Araripe, sob a Presidência do senhor ROBERTO GUEDES ARAÚJO, ladeado 
pelos senhores: Eriberto Pas 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 Guedes Feitosa. 
iaa=t»lija^[»l=K4a^»]|^^iia (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. 
Constou a Leitura do Oficio - HSR/DIR n° 075/2017 de Iniciativa do senhor Valério 
Roberto Ferreira Júnior Diretor Administrativo do Hospital São Raimundo. Solicita dos 
senhores secretários de saúde dos Municípios, que referenciam pacientes de 
traumatologia para o hospital, procurem seus respectivos prefeitos e solicitem que estes 
exijam uma solução do Governo do Estado, pois o hospital não tem mais como funcionar 
o serviço sem receber ajuda de custeio. 
Constou a Leitura do oficio n- 01/2017 de Iniciativa do Senhor Francisco Hildo Pereira 
da Silva, Presidente do Diretório Municipal do PCdoB - Araripe/Ce. Convoca a 
Conferência Municipal Ordinária de Araripe-Ce, a realizar-se no dia 14 de Outubro de 
2017, com inicio às 09h00, encerramento as 12h00, na câmara Municipal deste 
Município. 
Constou a Leitura do oficio n-002/2017 de Iniciativa do Senhor Francisco Valdir Silvestre 
de Oliveira Presidente da Comissão Provisória do PSDB - Araripe/Ce. Convoca os 
eleitores regulamente filiados através deste Edital, para Convocação Extraordinária 
Municipal, que será realizada no dia 07 de Outubro do corrente ano com inicio as 09h00, 
e encerramento as IShOO, nas dependências da Câmara Municipal de Araripe. 
Constou a leitura do Oficio CABS n^ 055/2017 - SMS solicita o espaço da Câmara 
municipal para coleta de doação de sangue do HEMOCE, que acontecera dia 19 de 
outubro de 2017 [quinta-feira). 
1.3- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Constou a leitura de duas Indicações: 
A Primeira de n-101/2017 de iniciativa da Senhora Luzimáría do Nascimento Santos; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretaria competente, as seguintes 
indimções: Instalação de luminárias no Sitio Desapregado e Serra do Mundéu. ^ 

egunda de n^ 102/2017 de Iniciativa da Senhora Roberta Antônia Almino Siebra; ' 
Solicita ao Chefe do poder executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, [/ 
as seguintes providências: Construção de duas Lombadas: a primeira na Rua Antônia 
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Henrique de Lima, em frente à residência da Senhora Jéssica Lopes de Lima; A segunda 
na Rua Cel Pedro Silvino próximo a Praça, Dona Chica, nas imediações da Escola Niura. 
Também construção do calçamento da Rua nova ao lado do Mini Distrito Industrial. 
2.1- JULGAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
2.2- PROJETOS DE LEIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISALTIVO E VETO. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS. 
Constou a Leitura de dois Projetos de Lei. 
O Primeiro de n^ 30/2017, de 26 de setembro de 2017 de Inciativa do Senhor Giovane 
Guedes Silvestre Prefeito Municipal; 
Que concede revisão geral anual na forma do inciso X, do Art37, da Constituição Federal, 
ao salário-base dos servidores públicos efetivos do poder Executivo Municipal. 
O Segundo de n- 31/2017, de 28 de Setembro de 2017 de Iniciativa do Senhor Francisco 
Amorim de Figueiredo; 
Que dispõe sobre a denominação de Rua no Distrito de Riacho Grande, neste Município. 
WÊBBfwSEtptêiéMilfjM (duração 60 minutos Art. 134 do Regimento Interno e seus §§) 
3.1 - MATÉRIAS EÍVI REGIIVIE 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 postos em votação as Indicações de n- 101/2017e n- 102/2017, submetida à 
votação foi aprovada 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 encaminhado para melhor analise das comissões permanentes da Câmara Municipal 
o Projeto de Lei n^ 30/2017. 
Foi posto em votação o Projeto de Lei n- 31/2017, submetido a votação foi aprovado por 
unanimidade. 
jjtHItttiJUIliiarfilttiaaai^filW. (duração 45 m Art. 135 do Regimento Interno) 
^4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
Weslley Teles de Morais - 10h40 
Usou a Tribuna da casa o Senhor Weslley Teles de Morais, Guarda Civil Municipal de 
Araripe-CE. Cumprimentou a mesa em nome do Presidente Roberto Guedes e desejou um 
bom dia a comunidade presente, disse que o que o trouxe a tribuna foi dois assuntos um 
de interesse Social solidário e o outro Profissional, o de interesse Social é a respeito de um 
projeto que é a arrecadação de alimentos, com o nome Ocorrência de Natal criado pelo 
Joelton Morais (in memoria). Onde a equipe GCM arrecada alimentos para doar a 
famílias carentes no Natal. Disse também que veio a essa casa para que os senhores 
vereadores contribua para com esse gesto de solidariedade. E o outro assunto é a 
respeito da questão da violência no nosso município, a equipe GCM que são agentes de 
segurança pública não pode lidar com essas inúmeras ocorrências de assaltos e a 

pulação cobra deles mais participação na defesa dos munícipes, mais que esses não 
podem fazer nada pois YJÕCI é do oficio e não conta com a estrutura e apoio necessário 
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para fazer esse tipo de ocorrência, pois não recebem adicional periculosidade, imaginem 
o quanto é difícil lidar com os Jovens que nas madrugadas muitas vezes drogados, 
violentos e armados que depredam e roubam os prédios públicos e a GCM tem que 
combate-los, então a equipe GCM pede que os senhores vereadores desse uma atenção 
maior para que com esse novo PPA possa rever e criar um estatuto formalizando o 
trabalho da GCM. 
4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
Jose Paulino Pereira - 10h40 
Cumprimentou a mesa em nome do Presidente Roberto Guedes Araújo e comunidade 
presente, disse que veio a tribuna para comunicar que não irá mais fazer parte da base 
de sustentação do prefeito municipal assim como também o grupo politico do mesmo, 
disse que em primeiro momento será um vereador independente, e que irá votar de 
acordo com o que for favorável ao povo e o que achar certo , disse ainda que sairá de 
cabeça erguida e que a partir de 2019 é que irá tratar da politica de 2020 com toda 
cautela, falou da sua trajetória política ao longo desses anos, ressaltou que tentou se 
comunicar com o prefeito municipal, porém sem êxito e esperou 7 dias para tomar essa 
decisão embasando os prós e contras, falou ainda que saiu do grupo politico do prefeito 
para não voltar, ao final disse que sua decisão foi bem pensada, desejou a todos um bom 
dia. 
Francisco Bosco dos Santos - llhSZ 
Saldou a população presente, de inicio parabenizou a Guarda Civil Municipal pelo 
trabalho brilhante, disse que não sabia que o GCM não tinha estatuto e ainda que está de 
acordo para que providencie em regime de urgência esse estatuto, complementou 
dizendo que pela manhã do referido dia esteve no escritório da Defesa Civil, e em 
conversa com o coordenador foi passado que o comandante da defesa civil tirou todos os 
pipeiros do município para uma avaliação e que só ficou um pipeiro para atender 60 
famílias, e disse que não esta muito por dentro do assunto mais que na próxima sessão 
estará explicando melhor essa questão. 
João Batista da Silva Neto - llhll 
Cumprimentou todos os presentes na casa, iniciou falando da decisão do vereador José 
Paulino, parabenizando-o pela posição que tomou, disse que o grupo politico o qual o 
Vereador João Batista é líder da bancada estão de braços abertos para apoiá-lo e 
dialogar sobre o assunto. A respeito do GCM, sabemos que desde que foi aprovada a Lei 
do concurso por essa casa, todo projeto de Lei entra nessa casa como mensagem e é 
encaminhado para analise das comissões para que os integrantes das comissões façam 
reajustes e emendas, O Projeto GCM é bem feito inclusive pioneiro por este município em 
ter formalizado essa profissão. Lembrou da instabilidade Politica quando houve a 
cassação do mandato do ex-prefeito, disse ser impossível o avanço de qualquer projeto ou 
programa com tanta intervenção politica. Falou do retorno do Projeto que versa o 
reajuste dos funcionários onde o gestor exclui os agentes comunitários de saúde, agente 
de endemias, os servidores efetivos do magistério e técnico de radiologia, disse que isso é 
desrespeito a essas classes e o executivo esta descumprindo a Lei. Disse também na 
oportunidade que na condição de presidente do conselho Municipal de Educação, 
participou de uma reunião na qual foi discutida a aprovação de uma nova modalidade 
para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, que será semipresencial a distancia, 
como é um público em que ressoas Jque participam já passaram pela fase normal de 



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, SESSÃO LEGISLATIVA 2017. 
estudo e tem muitos afazeres durante o dia a dia isso vem para facilitar a permanência 
desse público no estudo. 
Eriberto Pas de Castro - llh27 
Saudou a todos em nome do Presidente Roberto Guedes Araújo e a plateia em nome do 
ex-vereador Cicero da Crus, disse que gostaria de expor um sentimento de luto ao 
falecimento da Senhora Conceição Amorim. Disse da festa do padroeiro São Francisco de 
Riacho Grande foi uma festa iluminada cheia de paz e ficou feliz com a presença do 
vereador João Batista que é de outra religião, mais compareceu a festa religiosa do nosso 
distrito. Agradeceu ao sargento Cláudio e a GCM pelo suporte dado na festa. Agradeceu a 
Secretaria de obras por ter feito um trabalho de limpeza e podagem das arvores e 
pinturas do meio fio. Disse também que foi assinado um acordo, falta só licitação para a 
perfuração de dois poços um no Riacho Grande e Sitio Espera que será perfurado com 
recurso próprio do município. 
Roberta Antônia Almino Siebra - llh35 
Desejou uma Boa Tarde a todos os presentes, disse que o Município esta vivendo um 
momento aterrorizante em razão da falta de segurança, então a vereadora Roberta 
Almino sugeriu que a câmara promovesse uma Audiência Pública com a presença dos 
representantes da segurança pública do município e Estado, para juntos com os 
Vereadores e a comunidade seja discutido os assuntos frequentes de roubos, estupro e 
demais violências. Disse também de reclamações que tem recebido da comunidade do 
Pajeú, a respeito do posto de saúde em relação aos profissionais que lá trabalham onde a 
comunidade chega cedo para fazer as fichas e os profissionais liga dizendo que não vai 
fazer o atendimento. Em relação ao poço de Riacho Grande a vereadora Roberta Almino 
disse que fica feliz pois é uma conquista para a comunidade, e ressaltou que no mês de 
Julho, um geólogo da SOHIDRA veio para marcar um poço e uma cidadã depois que poço 
foi marcado cercou o local e não permitiu que fosse perjurado o poço lá, isso é um 
absurdo o poço foi marcado as maquinas estavam lá mais que não foi perfurado por que 
estaríamos invadindo espaço. Pede que seja enviado oficio ao gestor para que este tome 
conhecimento desse acontecido e tome providências. Falou que a EMATECE já esta>sobe 
nova diretoria e esperamos que este setor atenda as demandas da comunidade. ^ ^ ^ W 
Joanalete Mariano Fortaleza -llh40 ^« 
Desejou uma Boa Tarde a todos, disse das frequentes reclamações feitas pela comummtípg 
do Pajeú em relação ao atendimento dos funcionários do posto de saúde, onde a 
vereadora disse que já procurou a secretária de Saúde e esta disse que ira fazer uma 
reunião com os funcionários para ver o que esta acontecendo e tomar as devidas 
providencias. Convidou os demais edis e comunidade presente para comparecer a festa 
que acontecera hoje dia 29 de Setembro na creche Clementina Fortaleza promovida pela 
diretora Mônica para arrecadação de brinquedos que será doado no dia das crianças 
para as crianças carentes do nosso município. 
Francisco de Oliveira Ferreira - llh41 
Saudou o Presidente Roberto Guedes e os demais edis, iniciou ressaltando sobre a 
segurança em nosso país, que esta muito precária e que o nosso município tem apenas 
trêspoliciais, e fica impossível de fazer um trabalho bom em todo território de Araripe, é 

ecessário que aconteça a Audiência pública sobre a segurança para fazemos uma 
analise e ver como diminuir esses roubos essa violência que esta acontecendo, também 
para que os pais possam participar e taánar providencia pois hoje em dia se ver 
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adolescentes ate muito tarde na rua, e isso o torna vulnerável as inúmeras e possíveis 
causas de violência. 
Francisco Amorim de Figueiredo - llh48 
Saudou todos os Edis em nome do Presidente Roberto Guedes, disse que a GCM pode 
contar com o apoio do vereador Francisco Amorim para ampliar e criar um estatuto 
para a Equipe GCM, falou também da crise de água que afeta a vila Ipueiras a qual conta 
com um poço e este não esta funcionando pois foi retirada a bomba a mais de 15 dias 
para ajeitar e ate então não foi colocada novamente, e isso é triste pois a comunidade 
precisa muito. O vereador Francisco Amorim disse que esta buscando junto ao governo 
do estado o Senhor Fernando Santana, a perfuração de dois poços para o distrito de 
Riacho Grande. 

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 ata que lida e 
aprovada segue assinada por todos os Vereadores presentes. 

Palácio Sebastião de Sousa Cabral - Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araripe, 
Ceará, Sexta-feira, 29 de setembro de 2017. 

ROBERTO GUEDES ARAÚJO 
Presiden amara 

FRANCISG&mSCO DOS SANTOS 
Vice-Presidente da Câmara 

FRANCISCO/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 
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]0A0 BATISTA DA SILVA NETO 
Vereador PDT 

\NTONIA ALMINO SIEL BERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBRA 
Vereadora PDT 

VERÓNICA DANTAS GUEDES FEITOSA 
Vereadora PDT 

LUZIMÁRÍA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 
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