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

ATA N"032/2017 
Aos vinte e sete 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, Luzimária do Nascimento Santos, 
Roberta Antônia Almino Siebra e Verônica Dantas Guedes Feitosa. 

1- P E Q U E N O E X P E D I E N T E (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 da moção de apoio a câmara Municipal de Salitre-CE. A câmara 
Municipal de Araripe, Estado do Ceará, através da senhora Roberta Antônia Almino 
Siebra, vereadora que a esta subscreve, com anuência dos demais edis, vem através desta, 
manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente Moção de Apoio. Foi aprovado por 
unanimidade Requerimento n- 05/2017 de iniciativa do Vereador, senhor Silvio Pinto 
(PDT), no qual ele solicita ao poder Legislativo Municipal, que proceda com homenagem 
ao dia do radialista em Sessão Solene a ser realizada no dia 28 de outubro de 2017. 
1.3- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 

2 - G R A N D E E X P E D I E N T E 
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- 034/2017 de 26 de outubro de 2017 de iniciativa 
do senhor Francisco Bosco dos Santos; Dispões sobre a denominação da quadra 
Poliesportiva situada no bairro Campo de Avião. 
2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
kB»JJiJJ |T i i i i» iwr i i (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). 
Nenhum Veto a ser apreciado. 
3.4- MATÉRIAS EM PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO. 
NenhuiTLprojeto enviado para discussão. 
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3.5- ARQUIVAMENTO DE PROJETOS DE LEIS . 
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis, 
Decretos e Resoluções. 
Em discussão o Projeto 34/2017. 
Francisco Bosco dos Santos 
O vereador Francisco Bosco dos Santos apresentou o projeto 34/2017, de iniciativa do 
mesmo, que dispões sobre a denominação da quadra Poliesportiva situada no bairro 
Campo de Avião que fica denominada de: Francisco de Assis da Silva. E os demais 
vereadores prestaram palavras de apoio ao vereador aprovando o Projeto por 
unanimidade. 
Tarciano da Silva 
Usou a tribuna da casa o Senhor Tarciano da Silva Irmão do homenageado Francisco de 

Assis da Silva. De inicio saudou a mesa em nome do Presidente Roberto Guedes e ao 
vereador Francisco Bosco pela a iniciativa e a plenária em nome da vereadora Roberta 
Almino. Disse que gostaria de agradecer a homenagem e que sua família esta muito 
lisonjeada e emocionada, falou também que a câmara esta quebrando o paradigma 
homenageado pessoas da comunidade em suas comunidades, pois essa homenagem ao 
seu irmão Francisco de Assis da Silva esta sendo realizada de forma justa e como ele 
gostaria de ser homenageado. 

Foi posto em votação para discussão e consequentemente a aprovação o Projeto de Lei n-
28/2017 de 13 de setembro de 2017 de inciativa do poder executivo Municipal; Que 
altera a Lei n- 927/2009, de 32 de Dezembro de 2009, que regulamenta o regime próprio 
de previdência Social do município de Araripe. 

João Batista da Silva Neto 
Saudou a mesa em nome do presidente Roberto Guedes e desejou um bom dia a todos os 
presentes, disse que esteve discutindo sobre o Projeto de lei n^ 28/2017, por três 
oportunidades, ressaltou que faz parte como membro da comissão de Legislação, Justiça 
e Redução Final, e tivemos de forma muito corrida pouco tempo para analisar o todo o 
assunto Projeto, onde o mesmo disse que o Presidente do IPREMA não compareceu as 
reuniões mandou em uma terceira oportunidade as assessorias que não conseguiram 
deixar claro alguns pontos importantes. O Projeto 28/2017 que trata das alíqúoas onde o 
vereador João Batista concorda que é de extrema necessidade mais que nesse mesmo 
Projeto tem um paragrafo que dar mais autonomia ao Gestor sobre o IPREMA, e o 
ministério da Fazenda o Ministério de Previdência Social diz que cada vez mais torne 
esse órgão independente justamente para não sofrer influência no seu âmbito até por 
que la esta a herança a garantia dos futuros beneficiários que são os servidores públicos 
do município de Araripe. O vereador disse que perguntou a Diogines Diretor do IPREMA 
se o Instituto tinha algum Débito e ele afirmou que desta atual gestão disse que não e 
hoje o gestor veio a Tribuna e nos disse que existe sim débitos dessa gestão que inclusive 
foi recolhida dos servidores dos beneficiários aposentados e não foi repassado para o 
IPREMA então o que vemos é que não esta havendo uma boa troca de informação entre o 
gestor e o IPREMA. 
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Saudou a todos em nome do Presidente Roberto Guedes e a plenária em nome de "Tico da 
Farinha". Disse que estar confuso em relação ao parecer do vereador João Batista que na 
Reunião foi favorável mais que agora votou contra o Projeto. Disse que as assessorias 
explanaram claramente sobre o conteúdo do Projeto 28/2017 onde o IPREMA esta 
tentando se equilibrar pois que em algum momento foi extrapolado e se os 
parlamentarem não tomarem uma posição favorável os servidores vão ter dificuldade 
para que os servidores recebam seu próprio salário e os aposentados tenham o seu 
beneficio em dia, por isso o vereador quer buscar o equilíbrio para o órgão com o voto 
favorável. 
Francisco de Oliveira Ferreira 
Saudou a todos em nome do Presidente e desejou um bom dia a todos os presentes, disse 
que em relação ao Projeto 28/2017 o vereador Francisco de Oliveira acompanha o 
vereador Eriberto, pois os assessores explicaram claramente o conteúdo do Projeto e o 
vereador Francisco de Oliveira entende que este é necessário para garantir o salário dos 
funcionários ativos e dos beneficiários aposentados. 
Jose Paulino Pereira 
Saudou a todos em nome do presidente Roberto Guedes, Disse que em relação ao Projeto 
28/2017 foi pauta de discussão por um mês pela as comissões e foi feito um convite 
oficial a estrutura administrativa do IPREMA que são técnicos para nos explicar o 
conteúdo do projeto 28/2017 que trata das alíquotas mais que estes não compareceram 
por duas reuniões e que em terceira oportunidades foi que estes compareceram e nos 
tiraram algumas dúvidas mais que não foi o suficiente e naquele momento o vereador 
Jose Paulino se absteve do voto. Disse que diante das explanações dos técnicos ainda ficou 
vaga e vereador Jose paulino buscou informações extra câmara para pode analisar 
melhor o conteúdo do projeto 28/2017. E o que discordamos é o artigo terceiro e quarto 
o Instituto requer o aumentos dessas alíquotas ate para se manter mais que só haverá o 
aumento a partir de 2021, então o que entendemos é que vai acontecer o congelamento 
dessas alíquotas ate 2021. Então se o Instituto não pode ter perdas então porque que o 
aumento dessas alíquotas e só para 2021 de nesse ano já será uma nova gestão e o artigo 
4- o paragrafo 9° autoriza a avaliação e atualização anual mais que só mediante ato do 
poder executivo. E que atos são esses? O assessor Romeu Alencar nos disse que que diante 
do conteúdo desse Projeto a câmara fica mais sem nenhuma prerrogativa porque se 
passa a ter autonomia do executivo e não vai ser nem mais consultado pelo poder 
legislativo. E a tabela que foi apresenta nas reuniões foi modificada posterior a reunião 
sem a presença de nenhum vereador e isso é inconstitucional. Mediante isso o vereador 
Jose Paulino tem voto desfavorável ao Projeto. 
Francisco Bosco dos Santos 
Desejou um Bom Dia a todos. Disse que faz parte de conselhos e participa de todas as 
reuniões que acontece no IPREMA, e disse que o Presidente do IPREMA Erisberto, quando 
suje qualquer duvida de um conselheiro este traz um profissional capacitado para tirar 
as duvidas e qualquer um aqui que quiser participar dos conselhos pode participar e o 
vereador Francisco Bosco orienta a bancada do partido do PCdoB, representada pelos 
vereadores Francisco Bosco e Joanalete Mariano para votar sim ao Projeto 28/2017. 
Joanalete Mariano Fortaleza 
Desejou um dia a todos os presentes, iniciou sua fala dizendo que após as explicações 

tj£ps que deixou bem claro sobre o conteúdo do Projeto 28/2017 a vereadora 
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Joanalete Mariano tem voto favorável ao mesmo, pois entende que este projeto vem para 
manter o equilíbrio do IPREMA garantido o salário dos funcionários e beneficiários 
aposentados. 
Roberta Antónia Almino Siebra 

Saudou a todos em nome do Presidente Roberto Guedes, disse que fica decepcionada em 
relação ao trabalho do legislativo, que por muitas vezes nos debruçarmos estudando 
ponto a ponto sobre os Projetos os trabalhos vindo a essa casa e de repente todo o nosso 
trabalho ser visto como picuinha politica isso é um absurdo, por que como os demais 
vereadores podem ter opiniões formada eu também tenho a minha mais estudando e 
ouvindo as explicações dos técnicos, disse que não esta de acordo com o Art 4- que diz o 
seguinte esta autorizado a "pêdm^úv^ atuarial anualmente mediante ato do poder 
executivo. Então temos que analisar o projeto passo a passo por que este esta mudando 
uma Lei que já existe no município que não só para o pode executivo atual é também 
para os próximos gestores. Disse que^Êfififhão é picuinha politica e sim zelo pelo povo e 
por conta do Art 4- o voto da vereadora é desfavorável. 
Verônica Dantas Guesdes Feitosa 
Saudou a mesa em nome do vereador Francisco Amorim e desejou uma boa tarde a 
plenária. Disse que não esta de acordo com os artigos 3- e 4- pois o IPREMA deve ser um 
órgão que não dependa do executivo por isso o seu voto é contrario. 
Submetido à votação, obteve se o seguinte resultado: 04 votos pela aprovação e 06 
contrários, ficando portanto desaprovado por 6 a 4. 

Foi posto em votação para discussão e consequentemente a aprovação o Projeto de Lei n-
29/2017 de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, Dispõe sobre o 
reparcelamento e parcelamento de débitos do município de Araripe - Estado do Ceara, 
com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. 

João Batista da Silva Neto 
Disse que tendo respeito aos diversos posicionamentos dos servidores a qual dependem 
do IPREMA que é sua garantia de aposentadoria do futuro e em razão disso o vereador 
João Batista disse que esteve em conversa com o povo e traz a luz da sua voz um 
comentário do Professor Lailson onde o mesmo pede que os vereadores desaprovem o 
Projeto 29/2017 pois considera que este seja um projeto desnecessário e imotivado, de 
ato totalmente obscuro e sem qualquer prévio conhecimento da grande maioria dos 
araripenses. E por improbidade administrativa em razão do não repasse para o IPREMA 
também por falta de clareza desse reparcelamento em valores por isso o vereador João 
Batista volta desfavorável ao Projeto 29/2017. 
Eriberto Pas de Casto 
Disse que este reparcelamento não é iniciativa do poder executivo e sim há uma portaria 
elaborada pela previdência que recomenda todos os municípios a fazer esse 
parcelamento e o município de Araripe por conta de uma má gestão do não 
acompanhamento do Instituto aconteceu essa divida e agora o município pode parcelar 
em duzentas prestações então diante dos beneficias que esse parcelamento vai trazer 
para o município o voto do vereador Eriberto Pas é favorável. 
Robetta Antónia Almino Siebra 
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Disse que com todas as reuniões e informações trazidas pelo IPREMA a essa casa não 
cumprem as transparências exigidas e os documentos não são conclusivos para tirar 
todas as duvidas por isso o seu voto é contrario ao Projeto 29/2017. 
Jose Paulino Pereira 
Ressaltou que o projeto 29/2017 discorreu sobre amplo debate na reunião da comissão 
de Legislação e um parcelamento em duzentos meses vai ser mais de 16 anos e que 
disseram que há dividas da gestão passado mais que não chegaram a essa casa então o 
Projeto não tem clareza e as explanações apresentadas se contradizem o Vereador disse 
que se vinher Projeto para parcelamento em sessenta vezes ele aprova mais duzentas 
vezes o seu voto é desfavorável 
Francisco Bosco dos Santos 
Ressaltou que não é de acordo que nenhuma gestão deixe divida para outra gestão se a 
Lei dar direito ao Prefeito parcelar uma divida do município em duzentas vezes ele deve 
parcelar pois vai diminuir as prestações e sobrar dinheiro para investir em obras e etc. 
com isso o voto do vereador Francisco Bosco é Favorável ao Projeto 29/2017. 
Francisco Amorim de Figueiredo 
Falou que o município tinha que se organizar para não adquirir nenhum débito pois não 
considera certo deixar dividas para a outra gestão assumir acha inadmissível esse 
parcelamento em duzentas vezes por isso seu voto é desfavorável ao Projeto 29/2017. 
Joanalete Mariano Fortaleza 
Disse que o município esta pagando dividas da gestão passada e se o município pode 
parcelar para diminuir o valor da prestação fica mais viável pois vai sobrar dinheiro 
para investimento, por isso o voto da vereadora Joanalete Mariano Fortaleza é favorável. 
Francisco de Oliveira Ferreira 
Ressaltou que vereadores que antes faziam parte da gestão passada não se importavam 
em fazer parcelamentos abusivos ou dividas deixada pela outra gestão, mais agora que é 
oposição acha inviável. O vereador Francisco de Oliveira vota favorável ao Projeto 
29/2017. 
Submetido à votação, obteve se o seguinte resultado: 04 votos pela aprovação e 06 
contrários, ficando portanto desaprovado por 6 a 4. 

Giovane Guedes Silvestre 9h40 
Usou a tribuna da casa o senhor Giovane Guedes Silvestre, Prefeito Municipal de Araripe, 
iniciou sua fala saudando a mesa em nome do presidente Roberto Guedes e a plenária em 
nome de "Tico da Farinha". Disse que irá explanar em sua fala alguns temas atidos de 
informações verdadeiras, pois se ver muitos comentários a respeito da administração que 
nem sempre tem legitimidade, começou esclarecendo sobre a Precatória, onde o processo 
esta na 16- Vara Federal e se alguém tiver dúvida e quiser pode ir fazer uma visita e 
comprovar oficialmente o que será dito aqui sobre esse assunto. A Precatória foi 
Liberada para pagamento no dia 12[doze] de julho e no dia 09[nove] de Julho a APEOC 
entrou com um pedido de liminar no TRE da 15- vara de Recife a qual o Ceará é 
subordinado pedindo a participação nos 60%, o desembargado concedeu esse pedido de 
liminar e no mesmo despacho enviou a questão para 16- vara de Juazeiro, o bloqueio foi 

s éO%-mais o montante de 100% foi depositado em uma conta judicial, epara o 

5 
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município ter acesso aos 40% que é de direito, tivéramos que pressionar a justiça Federal 
e foram liberados 20% então uma coisa e pedir a liberação dos 40%) e a outra são a 
liberação dos 60% que esta sob essa liminar. Acreditamos que não vai demorar muito 
essa reivindicação da APEOC onde ela tentou não teve êxito e quando esse recurso for 
liberado a administração vai sentar com os professores e discutir de que forma será 
distribuído os 60%. Disse também em relação à distribuição da água do PP5 onde em 
uma Audiência Pública promovida por essa casa onde se encontrava aqui a Equipe da 
CAGECE e o foi esplanada de forma muito detalhada o planejamento da CAGECE o 
abastecimento de água do município de Araripe, é que o poço passaria por uma limpeza 
com um custo de quase 15 mil reais e que a partir dai bombearia agua para os 
municípios de Araripe, Campos Sales e Salitre, o Prefeito Giovane disse que não recebeu 
nem um comunicado oficial mais que ficou sabendo através das redes sociais que já 
estava acontecendo à limpeza do poço e de imediato o Prefeito Giovane Ressaltou que 
ligou para o representante da CAGECE e este informou que realmente esta acontecendo a 
limpeza mais que agora em primeiro momento vai ser instalado uma bomba menor que 
só ira Bombear água para Campos Sales e disse que para Araripe será perfurado mais 
poços essa é a estratégia da CAGECE que é um órgão Estadual. Em Relação as Bombas do 
Riacho Grande o prefeito relatou que tem uma equipe técnica que faz a manutenção 
dessas bombas e a do sitio Ipueirasfoi mandado para Iguatu efaltou uma peça e estafai 
mandada para São Paulo mais que já foi concertada esta no Crato e o prefeito disse que 
ira mandar pegar essa bomba e que a do Sitio Queimadas teve que ser comprada e ainda 
garantiu que na semana essas bombas serão instaladas, também será providenciada 
através de recurso próprio do município vai licitar a perfuração do poço para abastecer 
a vila do Riacho Grande. Disse também a respeito do Gasto de Pessoal onde a Lei de 
Responsabilidade Fiscal diz que o só se deve gastar 54%) e a administração vem 
trabalhando para conseguir atingir esse índice e mesmo diante da queda das receitas e 
em Agosto fechou a folha em 52% já dentro do limite que a Lei exige esperamos baixar 
para 50%) até dezembro. Falou do processo seletivo do inicio do ano que tem validade 
apenas até Dezembro, e já vamos nos planejar e fazer Edital para outro Processo Seletivo 
pela Lei municipal o processo seletivo só tem validade por seis meses podendo se alongar 
por mais seis meses então a administração vai mandar para câmara um Projeto de Lei 
para aumentar esse prazo de um ano para dois anos até para dar uma instabilidade para 
os selecionados. Disse ainda que esteve em Brasília firmando parceria que traz uma 
perspectiva boa principalmente na área da saúde onde deputados e Senadores podem 
colocar para custeio que tem nos dado condição para o funcionamento do centro 
Cirúrgico de estar em dias com todos os fornecedores com todas as assessorias com os 
funcionários. Disse que teve a satisfação de assinar mais dois convénios de obras uma 
quadra para a Serra do Mundéu e a reforma e compra de equipamentos para o Cine 
Teatro Governador Miguel Arraes 450 mil para a reforma e 250 mil para equipamentos 
emenda do Senador Pimentel e a quadra do Mundéu emenda do Deputado Chico Lopez, e 
até junho do próximo ano já podemos esta começando essas obras. Falou das obras 
realizados no município tanto as que já gestão já pegou em andamento e as que foram 
iniciadas já nessa gestão que alguns já foram finalizadas e outras estão ritmo acelerado 
que com certeza vamos logos logo vamos inaugurar como a escola da Serra da Perua a 
quadra do campo de Avião e muito em breve as demais obras. Também comentou 
'espejto da ambulância que em parceria com a Deputada Augusta Brito o município 
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conseguiu para o distrito de Pajeú. E a questão da água do Brejinho onde o município já 
tem o projeto escrito na FUNASA Fundação Nacional de Saúde temos um programa 
lançado a portaria de abastecimento Rural e a administração esteve junto com a 
Deputada Gorete Pereira em conversa com o Presidente da FUNASA que de imediato 
liberou o recurso para licitar ainda esse ano, esperamos terminar a obra durante o ano 
de 2018 e com a instalação do poço que vai dar um suporte maior ao distrito. Em relação 
aos Projetos que estão nessa casa para ser votado hoje, o primeiro trata do aumento 
alíquotas patronal do Instituto de Previdência Própria, o município desconta 11% do 
salário do servidor que vai garantir a aposentadoria do servidor e em cima da folha o 
município ainda porta a parte patronal então diante dos estudos atuais que assessoria 
faz, diante do perfú do funcionário da o resultado de quanto o instituto vai precisar para 
se manter equilibrado e o segundo Projeto trata do parcelamento da divida patronal do 
IPREMA onde o município já esta pagando parcelado em 60 vezes e o governo Federal 
deu a oportunidade para o município reparcelar em até 200 vezes então no momento de 
crise dessas você tendo a oportunidade de diminuir uma prestação é claro que vai querer, 
então espero a compreensão dos senhores vereadores. Em sequencia indagados pelos 
senhores vereadores respondeu a todos com clareza. 
4.2 - V E R E A D O R E S INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
Nenhum vereador fez uso da Tribuna. 
4.3 - CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. 

Na forma regimental o senhor Roberto Guedes Araújo, presidente da Câmara, convocou os 
senhores vereadores, para uma Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 31 de outubro de 
2017, com a seguinte ordem do dia: 
Discussão e/ou aprovação do Projeto de lei n^ 032, de 29 de setembro de 2017, que Estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município de Araripe, Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 
2018, estimada em R$ 60.651.521,00 (sessenta milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, 
quinhentos e vinte e um reais). Depois de discutido foi submetido à votação, sendo aprovado por 
unanimidade. 

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, 27 de Outubro de 2017. 

"j2^h-^^ ac^ou^^ /^^^\ 
ROBERTO GUEDES ARAÚJO 

Presidente d{yCâmara 

FRÃNCffcO BOSCO DOS SANTOS 
Vice-Presidente da Câmara 
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