
Estado do Ceará 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE 

PODER LEGISLATIVO 

"lEfilSlATDRA 2017-2020" 

Sessão legislativa 2017 
''Primeiro Período legislativo" 

Ata da Sessão 031, realizada no dia vinte de 
Outubro de 2017, às 9h00 no Átrio da Câmara 

Municipal de Araripe/CE 

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

TEL 88 3530 1246 - 3530 1697 - 3530 1660 
CNPJ NS 12.477.956/0001-68 - CGF NB 06.920.385-7 



CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE - CEARA 
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. 

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

ATA N"031/2017 
Aos vinte dias do mês de Outubro 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. 
^Haa»liia [̂tiaj:<a=H]ia^Mia (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. 
1.3- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Constou a leitura de duas Indicações: 
A Primeira de n-106/2017 de iniciativa da Senhora Roberta Antônia Almino Siebra; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretaria de Saúde do Município 
providencias no sentido de voltar ao seu pleno funcionamento o CENTRO DE 
FISIOTERAPIA, neste Município. 
A Segunda de n-107/2017 de Iniciativa do Senhor Francisco Bosco dos Santos; 
Solicita ao Chefe do poder executivo Municipal, via Secretaria competente, que seja 
construído uma lombada em frente a Chácara Oliveira no Sitio Vitorino, neste Município. 
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. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
ffJP^J^fMtiêMÈWiM (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- 106/2017 e n- 107/2017, 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. 
JH!M>l«JJLIniar?iWiaciai^rilW. (duração 45 m Art. 135 do Regimento Interno)-
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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. 
Roberta Antônia Almino Siebra - lOhZO 
Desejou um bom dia a todos os presentes, de inicio parabenizou a vereadora Verônica 
pela passagem do seu aniversario. Disse que fez visita ao CAPS e Hospital Lia Loiola de 
Alencar junto com os vereadores João Batista, Luzimaria Santos e Francisco Amorim, 
onde encontraram muitas irregularidades no CAPS e é sabido por todos do valor 
especifico vindo para este atendimento, ao chegar lá à vereadora ressaltou que as 
pacientes que estavam em atendimento no horário da visita fizeram varias reclamações 
como a falta de matérias para trabalho lúdico, remédios e alimentação também a falta 
de água boa para beber e os funcionaria estão comprando água para beber Disse que ao 
chegar no Hospital à secretaria de Saúde estava no recinto e estes a deixaram a par do 
que estava acontecendo no CAPS, e a Secretaria disse que tomaria providencias para 
solucionar o mais rápido esses problemas. Falou do problema com o abastecimento de 
água no Sitio Baixio dos Ramos, onde não esta sendo ofertado a carradas de água pela 
defesa Civil e os moradores se veem obrigados a comprar água sem ter condições 
financeiras para isto, a vereadora Roberta Almino pede encarecidamente que o gestor e a 
defesa civil possa levar para as cisternas dos moradores água boa para consumo. 
Sabemos dos problemas Hídricos que o nosso município esta passando e sabemos 
também dos poços que estão sendo perfurados em todas as localidades do nosso 
município para amenizar esse problema. Disse ainda que fez visita ao poço da serra o 
PP5 e como foi prometido pelo governo do Estado na Audiência pública promovida por 
essa casa, teremos água já agora em novembro que será distribuída para os municípios 
de Araripe, Campos Sales e Salitre, esperamos que esse poço possa voltar a funcionar e 
amenizar essa falta de água. A vereadora Roberta Almino disse que o Deputado André 
Figueiredo mandará para o município o Kit que foi pedido pelos vereadores em uma 
oportunidade em um encontro que tiveram com o deputado em Brasília, o mesmo disse 
que em fevereiro o Concelho Tutelar recebera um Kit composto por um Carro, três 
computadores, um fogão e uma Geladeira. Antecipadamente deixou agradecimento a 
secretaria de obras por estar providenciando as luminárias e estas vão ser instaladas ate 
o fim desse mês do Sitio Baixio dos Ramos. E por fim convidou a todos para participar do 
Congresso de Jovens que acontecerá nos dias 27,28 e 29 na quadra Poliesportiva Antônio 
Roniel. Sem mais para o momento desejou um bom fim de semana a todos. 
João Batista da Silva Neto - 10h34 
Cumprimentou a todos aos demais edis em nome do Presidente Roberio Guedes e a 
população presente em nome de "Maria de Senhor". De inicio falou a respeito do 
sofrimento que tem observado nas comunidades, disse que as pessoas veem nos 
vereadores o caminho para solucionar todos os problemas e quando o vereador não 
consegue resolver perde todo prestigio para esses, e os vereadores fazem o que pode 
buscando parcerias os que são da base do prefeito tem mais facilidade e os que não são 
aliados, busca parcerias a nível de Estado com os deputados. Disse que há muito tempo já 
se ouvi falar na nascente do Brejo e que pessoas da comunidade procurou o vereador e 
disse que havia um projeto na câmara para ser votado pelos vereadores impedindo que 
as pessoas parassem de ir buscar agua na nascente o vereador João Batista ressaltou que 
é necessário ane se faça um Estudo um trabalho de preservação e intervenção dos órgãos 
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de controle para que possa garantir uma segurança Hídrica para as futuras gerações. 
Disse que o nosso município e os municípios vizinhos estão sofrendo com essa falta de 
água e o Araripe tem essa fonte de água mais que com essa exploração desenfreada e 
com a falta de investimento esse recurso pode se desgastar Disse que depois de muitos 
anos esta assolando novamente a fome no Brasil o que não se via há muito tempo agora 
esta voltando o Projeto Natal sem Fome. O vereador João Batista relatou que em suas 
visitas a moradores do nosso município pode observar que a fome vem se alastrando e as 
mães de famílias que muitas vezes não tem nada para oferecer aos filhos para alimenta-
los fica esperando que estes tenham uma boa refeição na merendar escolar mais que 
infelizmente isso não acontece pois desde do inicio do ano os vereadores vem solicitando 
através de requerimentos, ofícios e entre outros uma merenda de qualidade para nossos 
alunos e o que se ver é que falta desta merenda. O vereador disse também do Problema 
da falta de lancha de medicação básica para os pacientes que são atendidos pelo CAPS, 
disse que pacientes choraram pedindo para que não fechem o CAPS sabemos que vem um 
recurso financeiro especifico para a manutenção desse órgão e depois de anos de 
trabalho foi premiado com um CAPSAD para ampliação dos serviços com o atendimento 
a pessoas drogadas que buscam auxilio com tratamento psiquiátrico especializado a 
justiça ortigou um espaço para funcionar o serviço em uma casa da justiça por cinco 
anos e podendo alongar por mais cinco anos gratuitamente, o vereador João Batista 
relatou que um profissional do CAPS disse ao vereador que receberam recurso para 
compra de equipamentos compraram os equipamentos e não instalaram no recinto e os 
vereadores vai pedir a entrada e saída desses equipamentos para saber para qual setor 
foi mandado ou que fim teve estes equipamentos, para finalizar disse que ainda não foi 
feito a vistoria nos transportes escolar, os ônibus estão todos irregulares o vereador 
ressaltou que tem muito trabalho para ser resolvido. Registrou as felicitações pela 
passagem de aniversário da vereadora verónica desejou muitas felicidades e saúde. 
Verônica Dantas Guedes Feitosa - 10h47 
Desejou um Bom Dia a todos agradeceu pelas felicitações manifestadas pelos colegas 
vereadores, disse que é de suma importância a presença dos secretários nessa casa para 
esclarecer os assuntos relacionados aos moradores do nosso município e em relação à 
avaliação do PMAC isso acontece em todo território Nacional o PMAC é o Programa de 
Qualidade do acesso onde eles avaliam a qualidade das Unidades Básica de Saúde, como 
o nosso município não é acostumado a receber fiscalizações ouve mesmo uma correria e 
em alguns casos acontece mesmo essa maquiagem para que o nosso município seja 
contemplado pois vem recursos, e quanto maior a nota de avaliação maior é o recurso e o 
que as unidades não tinha de equipamento foi providenciado então a maioria das 
unidades receberam os equipamentos necessário e com essa avaliação a população só 
tem a ganhar pois é melhoria da qualidade da assistência. 
Eriberto Pas de Castro - lOhSO 
Saudou a todos em nome do Presidente Roberto Guedes e desejou um bom dia a todos, 
iniciou sua fala dizendo da angustia que o vereador Eriberto Pas esta sentindo em 
relação ao trecho dito pelo vereador José Paulino em um vídeo postado no Facebook 
onde ele diz que o vereador aliado ao prefeito ficam "segurando osso" o vereador 
Eriberto Pas se sentiu chamado de Cachorro. Disse que espera do vereador José Paulino 
respeito, integridade e honestidade, pois o vereador Eriberto Pas sempre foi amigo e 

rceiro dofvereador Jose Paulino. Ressaltou a respeito do discurso do presidente da 
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FUNASA em relação ao Projeto de distribuição da água do Brejo onde o presidente da 
FUNASA disse que estar garantido o recurso para o Projeto da água do Brejo. Disse que 
esta sendo licitado a perfuração dos poços no Sitio Espera e distrito de Riacho Grande em 
breve essas comunidades irão receber esse beneficio e em relação ao poço que esta 
parado por conta que esta sem bomba já foi consertada só que o secretario disse que não 
pode colocar uma bomba em cima da outra pois esta vai parar de funcionar novamente 
estão vendo como retira as que estão dentro do poço para poder instalar a outra. Sem 
mais nada para o momento o vereador desejou um bom fim de semana a todos. 
Jose Paulino Pereira -llhOl 
Desejou um bom dia a todos, ressaltou a respeito das palavras do vereador Eriberto Pas 
que trouxe para a tribuna assuntos pessoais relacionadas a pessoa do vereador Jose 
Paulino, e este não pode deixar de se defender, pois em relação a sua saída da base do 
prefeito, disse que saiu por que ele e as pessoas que este esteve visitando não esta 
contente com a atual administração. E em relação à parceria e amizade entre os dois não 
haverá mais, pois o vereador Eriberto Pas desrespeitou a integridade do vereador Jose 
Paulino. O vereador Jose Paulino disse que vai atuar nessa câmara de forma institucional 
trabalhando pelo povo. 
Francisco Amorim de Figueiredo - llhl3 
Saudou a todos em nome do presidente Roberio Guedes. Disse que mais uma vez vem 
reclamar a falta de preocupação pela a administração com a comunidade do sitio 
Ipueira que já tem mais de 49 dias que o vereador Francisco Amorim cobra a bomba 
para instalar no poço, estão colocando a culpa no secretario e sabemos que a culpa é do 
gestor que é quem tem recurso para consertar e em relação ao poço das queimadas o 
vereador Eriberio que é aliado ao prefeito fez um requerimento e ate hoje não foi levada 
a bomba para lá. Sem mais nada para o momento desejou um bom dia a todos. 
Joanalete Mariano Fortaleza llhl6 
Desejou um bom dia a todos, de inicio parabenizou o gestor pelo empenho na busca de 
recurso para o projeto que dispõe sobre a obra que vai trazer água da nascente para as 
torneiras das residências dos moradores do Distrito de Brejinho. Agradeceu a secretaria 
de infraestrutura por ter providenciado as luminárias para do sitio Arruda. 

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, 20 de Outubro de 2017. 

ROBERTO GUEDES ARAÚJO 
Preside/tteikt Câmara 

FRANClSCapOSCO DOS SANTOS 
Vice=Pfesidente da Câmara 
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JOS^^£MÍLINO PEREIRA 
Primeiro Secretário 

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA 
Segundo Secretário PR 

ERIBERTO PAS DE CASTRO 
Vereador do PR 

FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO 
Vereador PSD 

lANALETE MARIANO FORTALEZA 
Vereadora PC do B 

JOÃO BATISTA DA SILVA NETO 
Vereador PDT 

ROBERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBRA 
Ve^ad<Pra PDT^ 

VERÔNICA DANTAS GU^EDES FEITOSA 
Vereadora PDT 

-fpmrvébux do /l/o-f^nndú ^1^^ 
kllziMÁRIA DO NASCIMENTO SANTOS 

Vereadora PDT 
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