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

ATA 036/2017 
Aos vinte quatro dias do mês de Novembro 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: Francisco Amorim de Figueiredo, Francisco Bosco dos 
Santos, Francisco de Oliveira Ferreira, João Batista da Silva Neto, Jose Paulino 
Pereira, Joanalete Mariano Fortaleza, Roberta Antônia Almino Siebra e Verônica 
Dantas Guedes Feitosa. 
B83^!!!l?!il^!?33i11!EÍ?5 (duração 30 minutos Art. 132 do Regimento interno) 
1.1- VERIFICAÇÃO DE QUORUM, LEITURA EAPROVAÇÃO 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 Eriberto Pas de 
Castro e da senhora Luzimária do Nascimento Santos. 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 uma Indicação; 
Indicação de n-111/2017 de iniciativa do senhor João Batista da Silva Neto; solicita ao 
chefe do poder executivo, através das pastas competentes as seguintes indicações: 

1. Construção de ciclo faixas na sede do município, pra inicio, uns cinco quilómetros 
nos acostamentos que resta pós-asfalto e calçamento, nas laterais das ruas. 
Realização de concurso público em virtude das carências e necessidades em 
consonância com as Leis eminentes. 
Isenção da taxa de iluminação pública das pessoas de baixa renda com até um 
salário e meio. 
Instalação de luminárias no Sitio Tanquinho de Cima, mas precisamente em frente 
às residências dos seguintes cidadãos: Almino Anselmo, Redondo, seu irmão 
próximo ao campinho, Antônio Anselmo e Maria Anselmo. 

v^tT^^n^^uawnlSnuíduração 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. 
Njmhuma matéria foi apresentada. 

.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS 
Nenhuma matéria foi apresen tada. 
^SBE3SSSM33EnSi (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 PROPOSIÇg^XI^DICAÇÕES E REQUERIMENTOS). 

2. 

3. 

4. 
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Foi posto em votação a indicação de n-111/2017, submetido à votação foi aprovado por 
unanimidade. 
3.4- MATÉRIAS EM PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO. 
Nenhum projeto enviado para discussão. 
3.5- ARQUIVAMENTO DE PROIETOS DE LEIS. 
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis, 
Decretos e Resoluções. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
BEB?H?wfiiialt^^ (duração 45 m Art. 135 do Regimento Interno) 
4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
Eliel Messias do Nascimento llhOO 
Usou a tribuna da casa o senhor Eliel Messias do Nascimento representado os agentes de 
Saúde do município de Araripe. Iniciou sua fala cumprimentando os vereadores em nome 
dos seus colegas de trabalho e o presidente da casa e a todos os presentes, ressaltou sobre 
a trajetória dos agentes de saúde no município disse que todos que estão lotados como 
agente de saúde passou por um processo seletivo público no ano de 2006 e que não foi 
fácil conquistar a efetivação pois este concurso em primeira instancia foi constatado que 
tinha havido fraude, efoi anulado, reaberto um novo concurso os candidatos tiveram que 
fazer todas as etapas novamente depois de aprovados e convocados foram contratados 
pela CLTa Consolidação das Leis Trabalhistas, enquanto de acordo com a Lei 11.350 de 
outubro de 2006, no seu artigo 8, só admitia esse tipo de contratação pelo município se 
ele não tivesse estatuto do servidor público, caso tendo, e o município tinha, então a 
administração pública cometeu um erro que precisava ser corrigido, e ai começou uma 
nova luta dos agentes de saúde. E no presente momento vem para ser votado pelos 
senhores vereadores um Projeto de lei que os exclui do reajuste salarial, alegando que 
estão vinculados ao piso nacional especifico, e hoje trouxeram o contracheque, para 
mostrar que o piso nacional não foi aplicado no município e tem como vencimento base o 
salário mínimo, e é sabido que os agentes comunitários do estado recebem o piso desde 
2015. O senhor Eliel Messias em nome de todos os agentes é que o executivo cumpra com 
a Lei, e que os senhores vereadores não votem a favor do Projeto de Lei numero 30 como 
ele esta onde excluem os agentes de saúde, agentes de endemias, os técnicos em 
radiologia e os professores do magistério então esperamos que o executivo refaça o 
projeto incluindo essas categorias. 

^ 4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
Jose Paulino Pereira llh28 
Desejou um bom dia a todos os presentes parabenizou o senhor Eliel Messias pela 
participação, o qual veio a essa casa representar os agentes de saúde de Araripe e veio 
expor que existe um projeto de Lei que esta tramitando nessa casa o de n- 30 de 2017, 
que chegou com a sua primeira redução no mês de junho de 2017 e trata do aumento dos 
servidores públicos municipal, os membros da comissão de constituição de justiça e 
redução final observou que o aumento seria de 6,28 e já estava fora da data base que é 
dia 1- de maio, observaram também que havia a exclusão de algumas classes como a dos 
agentes de Saúde, agentes de Endemias os profissionais do magistério e os técnicos em 
radiologia e mencionava no referido projeto que estes não teriam direito a esse reajuste 
pela questão da vinculação ao/piso das referidas classes, o vereador Jose Paulino já 
naquele momento enquanto aresl^ehte da comissão retirou o projeto e encaminhou ao 
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executivo pessoalmente e disse a ele que não votaria o projeto devido a exclusão dessas 
classes. E quando o Projeto retomou a essa casa já agora no mês de setembro com a 
mesma exclusão dessas classes e em razão disso os membros da comissão de redução 
final e justiça convocou a todos que fazem parte dessas classes e os sindicatos dos 
servidores públicos e estiveram em reunião por mais de uma vez para que encontrassem 
soluções que sensibilize o executivo e este faça a inclusão dessas classes nesse projeto; 
como ele contempla as outras classes as de médicos, enfermeiros, agentes 
administrativos, motoristas e outros estes já queriam que já tivesse sido votado esse 
projeto mais nós temos sessões ordinárias até dia 15 do mês de dezembro eseo projeto já 
estivesse sido votado essas classes só iria receber a partir de janeiro do ano de 2018 e os 
retroativos só a partir de fevereiro, março e abril de 2018 então nos reunimos por duas 
vezes com essas classes e foi enviado um documento ao poder executivo elaborado pelo 
sindicado dos servidores públicos na forma da lei com os artigos e parágrafos mostrando 
ao executivo que pode sim ser permitida a inclusão dessas classes no projeto, pois o 
executivo cita que esteve em reunião com essas classes, mais sabemos que isso não 
aconteceu e ainda que os agentes de saúde estão sendo beneficiado pelo piso o que 
também não é verdade, estes recebem apenas o salário mínimo e uma gratificação de 
quinhentos reais porque o piso é mil e quatorze reais, e que os quatorze agentes de saúde 
estão trabalhando de forma ilegal foram efetivados nessa gestão queremos que seja 
regulamentada para que essa classe seja amparado pelo piso. Nós enquanto vereadores 
não podemos propor emendas para esse projeto pois este vai gerar despesas. O que se 
espera é que o executivo através deste documento se sensibilize pois foi oficializado por 
todas essas classes. Falou também que no ultimo domingo o vereador Jose Paulino 
recebeu o deputado Estadual Agenor Neto que é um deputado da base do Governador 
Camilo Santana para uma reunião de portas abertas onde participaram muitas pessoas 
da comunidade e que estamos começando as primeiras parcerias deforma independente 
aqui no município já cobramos demandas ao deputado Agenor Neto a primeira delas foi 
em relação a viatura da Guarda Municipal que foi recolhida pelo Governo do Estado e se 
encontra no quartel de Campos Sales para que essa viatura possa retornar e servir para 
moradores de Araripe e a outra ação é em relação ao SAMU no Município de Araripe 
cobramos ao Deputado Estadual que se empenhe com a resolução em trazer o SAMU 
para o município. Disse que estamos firmando essa parceria que essa possa trazer 
benefícios para todos. 
João Batista da Silva Neto llh40 
De inicio parabenizou o senhor Eliel Messias pela sua participação nessa sessão também 
pela luta que este vem traçando para conquistar o direito ao reajuste para essas classes 
que foram excluídas do projeto de Lei n- 30 de 2017, deixou registrado os parabéns ao 
~íiel Messias e aos demais agendes de saúde que sempre estiveram presentes nas 
reuniões da comissão a convite do presidente, sabemos que a data base do reajuste dos 
servidores da saúde é dia 1- de Maio, tem também a data base do reajuste dos 
professores que na sua especialidade tem o PCC - plano de cargos e carreiras especifico 
para classe nesse plano existe um índice que reajusta e tem a sua própria data base, mais 
que esse projeto de Lei n- 30 exclui os professores de nível superior O gestor estar 
negando o direito que já é Lei. Não se discute direito já adquirido o atual gestor desde 
2016 vem tendo resistência para cumprir as Leis. Disse que é mais que merecido esse 
reajuste, pois os agentes djúsíiúde e endemias arriscam suas vidas diariamente e 
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acompanha a comunidade levando e trazendo informações combatendo doenças e falar 
sobre os adjetivos qualitativos dessas classes é muito extenso levaríamos todo uma vida. 
Não queremos colocar como adversidade politica, mais sim como direito garantido, 
então quero aqui pedir aos colegas da base do prefeito que conversem com o gestor e ele 
possa incluir essas categorias no Projeto. 
Roberta Antônia Almino Siebra llh42 
Desejou um Bom Dia a todos disse que gostaria de se irmanar ao senhor Eliel Messias e 
aos agentes de endemias, pois infelizmente ver a falta de reconhecimento do trabalho 
desses profissionais, por que nos sabemos que o trabalho dos agentes de saúde e de 
endemias traz grande parte dos recursos para cada município, o trabalho dos agentes de 
saúde é o que determina como anda a saúde do município, os índices que os agentes 
repassam através do CPD da saúde é o que faz que o município possa receber mais e é 
quem esta casa a casa todos os dias conscientizando a população tendo contato, fazendo 
com que melhore a qualidade de vida do povo do nosso município. E o que nos estamos 
vendo aqui é que esses trabalhadores que são concursados batalhando aqui para receber 
o seu mínimo possível e como se não bastasse essa semana saiu o edital de uma seleção 
com vagas para agente de saúde e agente de endemias e isso não é permitido tem que ser 
através de concurso público e não seleção com uma remuneração de 937 reais os 
concursados que estão aqui hoje brigando por uma coisa que já é lei não estão tendo o 
seu direito, ainda estão querendo que essas pessoas que irão participar dessa seleção 
faça o mesmo trabalho e receba apenas 937 reais é um despautério. O executivo nos 
coloca diante de uma situação difícil por que ele faz uma reunião com uma classe de 
profissionais e impõe que só pode ser pago daquela forma sendo colocado para fevereiro 
e março e eles aceitam por que se não aceitarem não vão receber de jeito nenhum, ficam 
pressionando os vereadores para que essa lei seja aprovada, mais que deixa essas outras 
classes sem ser beneficiadas, a vereadora Roberta Almino considera essa discussão 
desnecessária por que se fosse cumprida da forma que tem que ser não haveria 
necessidade dessa luta e jamais podemos admitir que seja feita uma seleção que vão 
contratar pessoas para fazer o mesmo trabalho que eles recebendo menos, precisamos 
ser esclarecidos em relação a isso tomar alguns posicionamentos, marcar uma reunião 
com esses profissionais sentar com o prefeito para que não queiram colocar os 
vereadores em uma sinuca de bico e não caia sobre as nossas costas a culpa sobre isso 
aqui. Falou também que gostaria de deixar registrados os parabéns a Secretaria de 
Obras e agricultara em relação a limpeza dos barreiros, ressaltou que a uns dois meses 
atrás fizeram vista ao CAPS e detectaram muita coisa errada, procuraram o gestor e a 
secretaria de saúde do município e os deixaram a par de tudo que estava errado no CAPS 
ficamos sabendo que o CAPS foi fechado esperamos que para reforma então ficamos 

'izes por que estamos vendo que as coisas estão acontecendo. Disse também que 
recebeu informações que esta faltando gás nas escolas do município e uma delas é a 
Escola Violeta Arrais que estão servindo biscoito com suco para os alunos tendo outras 
refeições na dispensa mais que não esta sendo feito por que falta o gás. Gostaria de pedir 
aos senhores vereadores que possamos unir forças em relação a esse processo seletivo 

^que o edital saiu essa semana e que estamos com o terceiro Edital seletivo sendo 
• publicado em menos de doze meses, o primeiro processo seletivo foi o da saúde que foi 

feito através de entrevista e prova de títulos onde recebemos muitas reclamações que 
não tinha sido avaliado defç/macprreta em seguida tivemos o da Educação que foi feito 
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através de prova escrita e prova de títulos por um instituto ai não recebemos nenhuma 
reclamação e agora esta sendo mais uma vez através de entrevista e prova de títulos e 
por que não fazer um concurso público aqui no município de Araripe o povo clama por 
esse concurso, pois o traz mais segurança e liberdade para as pessoas que passam nesse 
concurso, que nos possamos nos unir para que aconteça esse concurso público por que 
entre um governo que faz mal a o povo e um legislativo que consente esse mal há uma 
certa cumplicidade vergonhosa e a vereadora Roberta Almino não quer que esse 
legislativo faça parte dessa cumplicidade vergonhosa. 
Francisco Bosco dos Santos llh47 
Saudou a todos em nome do Presidente Roberto Guedes, de inicio Parabenizou o senhor 
Eliel Messias pela sua participação na tribuna dessa casa e aos demais agentes de saúde 
e endemias por vim defender o direito deles, disse que o vereador Bosco o presidente 
Roberto Guedes o vereador Francisco de oliveira e a vereadora Joanalete Fortaleza 
também não estão de acordo com o projeto disse que iram se reunir com o prefeito, para 
buscar uma maneira de incluir essas classes que não estão sendo beneficiadas no Projeto. 
Falou ainda que através da secretaria de agricultura e de obras esta sendo feito a 
limpeza dos barreiros dos pequenos e médios agricultores onde 272 pessoas fizeram o 
cadastro para fazer a limpeza dos seus barreiros, beneficio obtido através de um Projeto 
de iniciativa do vereador Francisco Bosco onde já aconteceu a licitação para contratação 
das máquinas e quem ganhou foi a empresa aqui do Araripe e isso e muito bom pois 
quem ganha com esse trabalho é a população Araripense. 
Francisco de Oliveira Ferreira llhSS 
Saudou a todos em nome do presidente Roberto Guedes, parabenizou o vereador 
Francisco Bosco por esse Projeto da Limpeza dos barreiros e disse que eles enquanto 
vereadores esta aqui para fiscalizar tudo que vem para o beneficio do povo Araripense e 
corrigir o que esta errado, parabenizou o senhor Eliel Messias e aos demais agentes de 
saúde e endemias por estar aqui buscando um direito deles, disse ainda que iram se 
reunir com o gestor e buscar uma maneira de incluir essas classes que ficaram de fora 
desse projeto pois não é justo vim aumento para alguns classes e para outras não. 
Agradeceu ao Dr. Charles por ter ajudado a conseguir uma cadeira de rodas para um 
morador que estava necessitando muitos a família ficou muito grata. 
Joanalete Mariano Fortaleza 12h04 
Saudou a todos em nome do Presidente Roberto Guedes parabenizou o vereador 
Francisco Bosco pelo excelente Projeto da limpeza dos Barreiros os agricultores 
agradecem, disse que também não esta de acordo com a exclusão dessas classe no 
Projeto n- 30 que trata do reajuste dos servidores públicos e que ira conversar com o 
prefeito para analisar uma maneiro de fazer com que esses profissionais também sejam 
beneficiados. 
Francisco Amorim de Figueiredo 12h05 
Saudou a todos em nome do presidente Roberto Guedes, desejou um bom dia a todos da 
plenária disse que ira aguardar chegar o projeto contendo a inclusão dos profissionais 
que não estão sendo beneficiados com o mesmo e que todos ira votar a favor e em relação 
ao Projeto do vereador Francisco Bosco, disse que deveria ter sido incluído os açudes 

Ppúblicos do município pois c/açude do Distrito de Riacho esta com muito barro e mato, 
também gostaria que fossem trocar algumas luminárias no distrito de Riacho Grande. 



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, SESSAO LEGISLATIVA 2017. ~ ~ " 
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, 24 de Novembro de 2017. 

ROBERTO GUEDES ARAUJO 
Presidente da Câmara 

FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS 
Vice-Presidente da Câmara 

FRANCISItO DE OLIVEIRA FERREIRA 
Segundo Secretário PR 
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Vereador PSD 

\  J O A N A L E T E  M A R I A N O  F O R T A L E Z A  
V e r e a d o r a  P C  d o  B  ^  

J O Ã O  B A T I S T A  D A  S I L V A  N E T O  

^ l o U r r f ^  ^ l O r v u g v ^rrxLr\Ao ^X^l^^^ 

Vereador PDT 

ROBERTA ANTÓNIA ALIfNO SIEBRA^ 
vereadora pái ^ / 

VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA I 
"j vereaaora HU I 

[ U' LUZIMÁRIA ~D0 NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 

6 


