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

ATA 030/2017 
Aos seis dias do mês de Outubro de dois mH 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: 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. 
iH:l=t»lll=8^[«lsK<a=li]|:a^ii^ (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 vereador Eriberto Pas de 
Castro que por motivo superior não pode comparecer. 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 161/2017, de iniciativa do senhor Giovane Guedes Silvestre; 
Solicita que seja colocado em tramitação nesta Câmara Municipal, o Projeto de Lei n° 
28/2017, que "Altera a Lei n° 927/2009, de 23 de dezembro de 2009, que regulamenta o 
regime próprio de Previdência Social do Município de Araripe". 
Constou a leitura da mensagem do Grupo de Trabalho solidário - GTS, em parceria com 
secretaria de saúde de Araripe estará realizando o mutirão da Saúde Visual, onde serão 
feitos exames completos e gratuitos com médicos oftalmologistas acompanhado de uma 
equipe de profissionais gabaritados com o objetivo de atender a todos com qualidade. 
Acontecerá de 9 a 14 de outubro de 08:00h da manhã as 05:00h da tarde na sede da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. 
1.3- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Constou a leitura de três Indicações: 
A Primeira de n-103/2017 de iniciativa do Senhor Francisco Bosco dos Santos; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretaria competente, que após a 
construção das escolas: Sitio Mulungu e Serra de Luiz Pereira, seja providenciado a 
construção dos muros das mesmas. 
A Segunda de n^ 104/2017 de Iniciativa da Senhora Roberta Antônia Almino Siebra; 
Solicita ao Chefe do poder executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, 
as seguintes providências: Instalação de luminárias para o Sitio Campina de Dentro; 
Limpeza do Campo de futebol no terreno do senhor Antônio Paulino da Silva, no Sitio 
Morro do Cedro, apesar de ser particular, mas será sempre utilizado por todos da 

jeoínunidade; Instalação de luminárias nas localidades consideradas como pontos cegos 
da sede e dos distritos, objetivando coibir a ação de marginais. 
A Terceira de 105/2017 de Iniciativa da Senhora Luzimáría do Nascimento Santos; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretaria competente as seguintes 
indicações: Patrolamento da estrada vicinal que liga o Baixio dos Ramos até o 
Campestre, em terras de Vicente Januário; Também duas luminárias na Serra 
Caldeirão nas proximidade^ da casa da senhora Antônia de Bazinho. 
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2A- 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° 032/2017, de Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal, que estima a receita fixa aa despesa do Município de Araripe - Estado do 
Ceará, para o Exercício financeiro de 2018. 
Constou a leitura do Projeto de Lei n° 033/2017, de 03 de outubro de 2017 de iniciativa 
das comissões permanentes desta câmara municipal. Dispõe sobre proposta de emenda 
ao Projeto de Lei n° 025/2017, de 29 de Agosto de 2017, que versa sobre o Plano 
Plurianual de Araripe para o quadriénio 2018-2021. 
2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
KH»!i?iI=l|̂ iHI»H]fei (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 postos em votação as Indicações de n^ 103/2017, n^ 104/2017e n^ 105, 
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 encaminhado para melhor analise das comissões permanentes da Câmara Municipal 
o Projeto de Lei n^ 032/2017. 
Foi posto em votação o Projeto de Lei n^ 033/2017 de 03 de Outubro de 2017, submetido 
à votação foi aprovado por unanimidade. 
Foi encaminhado, para discussão e consequentemente a aprovação o Projeto de lei n-
025, de 29 de agosto de 2017, que dispõe sobre O Plano Plurianual do Municipal de 
Araripe - PPA, para o quadriénio 2018-2021; submetido à votação o mesmo foi aprovado 
a unanimidade. 
!lil!14§JJUliiar?iWt]a;iai^rilM. (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. 
Francisco Bosco dos Santos - 11h43 
Desejou um Bom Dia a todos iniciou dizendo que respeita a decisão do vereador Jose 
Paulino na mudança politica escolhida por ele, mais que o vereador Francisco Bosco esta 
com um sentimento de angustia, a respeito de um vídeo postado na rede social pelo 
senhor José Paulino onde em um trecho ele fala que os vereadores da base ficam 
"segurando Osso", isso o deixou indignado e chateado. E se segurar osso for estar junto 
do prefeito para trazer benefícios para a comunidade o vereador Francisco Bosco afirma 
segurar osso ate o fim do mandato. 
Jose Paulino Pereira - 11:48 
Saudou a mesa em nome do Presidente Roberto Guedes e desejou um bom dia a todos, 
iniciai sua fala dizendo que não foi infeliz no seu comentário postado na rede social a 
respeito de alguns que apoia o prefeito, passam o mandato todo ali roendo osso e quando 
está no fim do mandato troca efe posição politica. Ressaltou que o vereador FranciscdYJ 



CÂMARA MUNICIPAL DE A R A R I P E ~ 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. 
Bosco já comentou por varias vezes em particular que estava insatisfeito com a 
administração e o vereador Jose Paulino disse que também esta insatisfeito por isso é 
que não vai continuar na base do prefeito. 
João Batista da Silva Neto - llhSO 
Saudou a mesa em nome do Presidente Roberto Guedes e desejou um bom dia a 
comunidade presente, disse que esteve conversando com Marcelo Gerente do Banco do 
Brasil da agência do Araripe, para saber a opinião do mesmo para ver se tem como 
promover uma audiência pública para colocar pressão e fazer com que os responsáveis 
reabram os caixas da agência do Banco do Brasil de Araripe e o Marcelo disse que é de 
grande valia essa audiência pois pode vim a ter alguma resposta das autoridades e estas 
traga novamente esse beneficio para esta cidade, pois com todas essas explosões em 
agências de outros municípios fica cada vez mais complicado colocar dinheiro nos caixas 
da agencia do nosso município, vamos tentar marcar essa audiência ver um dia em que a 
superintendência possa comparecer para analisar junto da comunidade a possibilidade 
de oferecer novamente este beneficio. Falou também da Agência de Previdência Social de 
Araripe que esta prestes a fechar, e não podemos deixar que isso aconteça pois atende o 
nosso município e o município de Potengi, e o cancelamento deste atendimento vai trazer 
muito sofrimento para essas comunidades que terão que se deslocar para outro 
município mais distante. Disse que precisamos debater esses assuntos importantes para a 
comunidade promover essas Audiências públicas para ver se conseguimos trazer e 
manter esses benefícios para a população araripense, e em requerimento verbal solicitou 
a instalação de uma ciclovia no município, onde é necessário apenas sinalização, pois já 
tem espaço nas laterais do asfalto, essa ciclovia vem trazer beneficias para a saúde dos 
praticantes dessa atividade. Em relação a GCM, precisamos encaminhar para o executivo 
um anteprojeto solicitando a criação de um Estatuto para esse grupo. Também falou que 
gostaria de deixar registrado em ata as felicitações aos agentes de Endemias e de Saúde 
pela data de comemoração onde estes tiveram um momento de festejo mais que como 
presente receberam a exclusão do reajuste dos funcionários da saúde. 
Roberta Antônia Almino Siebra - 12h04 
Desejou um Bom Dia a Todos, disse dos problemas que o município vem enfrentando em 
relação à falta de atendimento nos caixas da Agencia do Banco do Brasil, também o 
fechamento do INSS, a falta de segurança, tudo isso vem prejudicando a população, então 
devemos promover o mais rápido possível essas Audiências para tentar amenizar o 
máximo possível o sofrimento da comunidade. Pediu aos demais edis para que fosse 
encaminhado em nome de todos oficio para o executivo solicitando a limpeza dos açudes 
do nosso município. Em relação ao pagamento dos profissionais da saúde, educação e dos 
motoristas que além de não ter tido reajuste ainda foi retirado às horas extras. A 
vereadora Roberta ressaltou sobre o cancelamento do atendimento aos municípios pelo 
Hospital São Raimundo disse que gostaria que os Secretários vinhece a essa casa para 

recer sobre esse assunto e demais assuntos que diz respeito ao atendimento a 
comunidade. 
Francisco de Oliveira Ferreira - 12hl4 
Saudou a mesa em nome do presidente Roberto Guedes e desejou um bom dia a todos, 
disse que o executivo não pode ser penalizado pelo cancelamento do atendimento feito 
pelo Hospital São Raimundo, pois o gestor esta repassando o valor do convénio 
estipulado por eles mais^ue^^ governo d£ Estado é quem não esta repassando o recurso 
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financeiro. E em relação ao funcionamento dos caixas do Banco do Brasil, que também 
não depende do legislativo e nem do gestor Municipal, mais dos seus superintendentes, 
essa casa esta fazendo o que pode, mais não é de nossa competência. Disse também do 
sentimento do vereador Francisco Bosco em relação ao Comentário do vereador Jose 
Paulino, onde em um trecho do vídeo postado na rede social comenta que os vereadores 
da base do prefeito ficam segurando osso "(nos sentimos chamados de cachorro)", o 
vereador Francisco de Oliveira cita que qualquer um pode ir para o partido que lhe 
convém, mais o que não pode é tentar diminuir os outros vereadores. Também que 
devemos observar que o Brasil esta em crise financeira e o Araripe faz parte do Brasil, 
não poderia esta diferente do que estar, quando as coisas melhorem vai melhorar para 
todas as classes. Disse que não é contra o aumento dos agentes de endemias mais que em 
2015 eles recebiam R$ 788,00 de Salário agora em 2017 eles recebem R$ 1.893,00 de 
salário. Disse que esta nessa casa como vereador para trabalhar pelo povo de Araripe. 
Joanalete Mariano Fortaleza - 12hl8 
Desejou um Bom Dia a todos disse que esta de acordo com a Vereadora Roberta Almino 
em relação ao comparecimento dos Secretários a esta casa para esclarecer os assuntos 
relacionados aos beneficias da comunidade, e também que todos os vereadores devem 
mandar um oficio coletivo para o governo do Estado para que este tome providência a 
respeito do cancelamento do atendimento do Hospital São Raimundo. Disse que é uma 
desumanidade com os idosos e os demais que tem que deslocar para outros municípios 
para retirar o seu dinheiro do banco é necessário que aconteça essa Audiência para que 
seja reaberto os caixas da Agencia do Banco do Brasil de Araripe para amenizar o 
sofrimento do nosso povo. 
Francisco Amorim de Figueiredo - 12h20 
Saudou a todos em nome do Presidente Roberto Guedes, e desejou um Bom Dia a 
população presente, disse que esta com um sentimento de tristeza com a atual 
administração, pois esta tem o poder de resolver o problema da bomba do poço do sitio 
Ipueiras e sitio Queimadas que tem mais de 30 dias que e o vereador Francisco Amorim 
solicita essa bomba e o prefeito não resolve a população dessas comunidades esta 
sofrendo com falta de água. Ressaltou a respeito da casa de apoio na capital de 
Fortaleza, onde o pessoal que necessita se deslocar para fazer consultas médicas, as vezes 
não pode voltar no mesmo dia e não tem onde ficar sem ter condições de custear a sua 
estadia espero que o gestor procure resolver esse problema o mais rápido possível. 

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, 06 de Outubro de 2017. 

^' ROBERTO GUEDES ARAÚJO 
Presidente da Câmara 
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FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS 
Vice-Presidente da Câmara 

JOSE PAUhfNO PEREIRA 
^^^^Bt4fímp^y^cretário 

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA 
Segundo Secretário PR 

ERIBERTO PAS DE CASTRO 
Vereador do PR 

FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO 
Vereador PSD 

JJOANALETE MARIANO FORTALEZA 
Vereadora PC do B 

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO 
Vereador PDT 

ROBERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBRA 
^ V^eadíjra PDT Qj^ 

VERÓNICA DANTAS GUEDES FEITOSA 
Vereadora PDT 

)jiJ7iMÁmÂ nn NAkriMFNrn ÇÃI\ ^LUZIMÁRÍA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 
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