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Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araripe, Estado do Ceará.
"Segundo Período Legislativo"
ATA m 037/2017
Ao primeiro dia do mês de Dezembro 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 Jose Paulino Pereira primeiro
Secretário da mesa diretora, ladeado pelos senhores: Eriberto Pas de Castro, Francisco
Amorim de Figueiredo, Francisco de Oliveira Ferreira, João Batista da Silva Neto,
Joanalete Mariano Fortaleza, Luzimaria do Nascimento Santos, Roberta Antônia
Almino Siebra e Verônica Dantas Guedes Feitosa.
WCTfffMIsEfSlHTSBlS (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 dos senhores Roberto Guedes e
Francisco Bosco respectivamente presidente e vice-presidente da câmara, pois os mesmos
estavam participando de um encontro para presidentes de câmaras da região do Cariri
no Município deAssaré. 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 três Indicações;
A primeira de n- 112/2017 de iniciativa da senhora Luzimaria do Nascimento Santos;
solicita ao Chefe do Poder Executivo, via Secretaria Competente a seguinte indicação:
Construção de uma lombada na Rua Doutor José Calazã G. Pena, Bairro Alto, ao lado da
Residência do Senhor Fransulí.
A segunda de n-113/2017 de iniciativa da Senhora Verônica Dantas Guedes Feitosa;
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura
que seja efetuada a limpeza dos açudes: Açude público do sitio Baixa Grande; açude
o do Urubu situado no sitio Várzea, ambos localizados no Distrito de Brejinho,
neste Município.
A terceira de n-114/2017 de iniciativa do Senhor Jose Paulino Pereira;
Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em regime de urgência, via
Secretaria de infraestrutura a construção de três lombadas na Av. Perimetral; 01 em
frete a casa de Robercia de Jorge; 01 em frente a casa de D. Chiquinha e 01 em frente a
casa de Leonice esposa de Gealdo.
BWBnilWT!8ll!1a3Hn3n3friiirarãn 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.
Constou a leitura do Projeto de Lei n- 036/2017 de 28 de Novembro de 2017 de iniciativa
do senhor Francisco de Oliveira Ferreira; Dispões sobre a denominação da Unidade
Básica de Saúde situada na Av. Jose Loiola de ^encar. Centro, neste Município. Fica
denominado de Liege Silvestre de Alencar.
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2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS
Nenhuma matéria foi apresentada.
^fíi*h^*\-Í^^^I^^^^^^"^f^^^^^^^^ 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 postas em votação a indicação de n^ 112/2017, n^ 113/2017 e n^ 114/2017,
submetidas à votação foram aprovadas por unanimidade.
3.4- MATÉRIAS EM PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO.
Nenhum projeto enviado para discussão.
3.5- AROUIVAMENTO DE PROIETOS DE LEIS.
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis,
Decretos e Resoluções.
Foi posto em votação o Projeto de Lei n^ 036 de 28 de Novembro de 2017, submetido a
votação foi aprovado por unanimidade.
^fjp^^^^(n»^^SÍxSS^^^. (duração 45 m Art. 135 do Regimento Interno)
4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA:
Nenhum cidadão fez uso da tribuna.
4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA.
João Batista da Silva Neto llh03
Saudou a todos os edis em nome do Vereador Francisco de Oliveira Ferreira que esta presidindo
a Sessão na Ausência do Senhor Presidente Roberto Guedes desejou um bom dia a plenária em
nome do presidente de associação "Didi de xero" e a jovem que tem cadeira cativa nas sessões
Jaqueline. Disse de um encontro que participou na última quinta-feira dia 30 (trintaj, onde o
senhor Faustino Pinto um cidadão que dedica sua vida a realizar e disseminar informações
atualizadas sobre "hanseníase", de forma voluntária. Ressaltou que esta audiência foi uma
demanda do vereador João Batista que na oportunidade solicitou a presença de profissionais da
área médica mais na ocasião não participaram, pois dizem que sabem que já sabem tudo sobre o
assunto e não queriam participar dessa atualização, mais que quem pensa que sabe tudo, sabe
pouco. Parabenizou o senhor Faustino a Karla Karenina pelas excelentes explanações e a
enfermeira Zenilda juntamente com a secretaria de saúde que viabilizou esse encontro. Falou da
Semana da Informática dos alunos da Escola Profissionalizante Walter Nunes onde podemos
observar que os jovens podem externar suas criatividades nos mais diversos campos de
informações, onde foram apresentadas peças teatrais retratando a realidade na escola. Disse
bém que teve a informação que essa semana foi fechado o CAPS para reforma mais que não
foi feito nenhum reparo e que ainda esta faltando água e o vereador João Batista disse que foi
informado por profissionais daquele setor que recebem apenas um garrafão de água uma vez
por semana e é insuficiente, também que não foi regularizado a medicação e alimentação dos
usuários do CAPS. Falou do fechamento de alguns PSF em horário mais cedo, por consequência
da falta do profissional dentista e de materiais de expediente. Falou sobre a falta de gás nas
escolas do município, e que jogaram a culpa no conselho escolar, pois estes colocou em licitação
uma quantidade pouca de botijão de gás para a semana em algumas escolas. Falou também
sobre o PL que versa sobre o reajuste do salário dos profissionais da saúde e professores que não
retornou a essa casa , percebesse a omissão do Gestor em relação a esses Projetos o vereador
João batista diz que é cabível acionar o Ministério Público entrar com um mandado de
segurança coletivo, por que o Executivo não mandeu^e volta para ser analisado e votado por
esse legisl
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Eriberto Pas de Castro llh26

~

Saudou o Vereador Francisco de Oliveira Ferreira que esta presidindo a Sessão na Ausência do
Senhor Presidente Roberto Guedes os vereadores a as vereadoras desejou um bom dia a plenária
em nome do presidente da Associação da Serra do segredo Reginaldo, o Secretario de Educação
Francisco Nelson. Disse que a presença da comunidade na câmara o deixa muito feliz. Falou que
o fechamento do CAPS foi para uma reforma, e em relação à falta de água para consumo no
setor não é de conhecimento do coordenador, pois disse que conversou com a secretaria e deixou
a par desse problema e imediatamente ela resolveu, disse que os vereadores devem fiscalizar
para saber realmente se é carreto às afirmações de algumas pessoas e deixarem de trazer para
essa casa um disse e me disse. Parabenizou o executivo com a preocupação com os pequenos e
médios agricultores com a implantação do Projeto da limpeza dos barreiros e o que podemos
observar é que os trabalhos estão acontecendo no município. Disse que é importante o
acompanhamento dos secretários e dos representantes do povo para saber das demandas e
resolver. O vereador Eriberto Pas ressaltou que junto com a comunidade do Riacho Grande esta
organizando um mutirão para fazer a Limpeza do açude do Sitio Esperas e da barragem do
distrito. E em relação as luminária que estão sendo instaladas no Distrito de Riacho Grande esta
faltando só 15 (quinze) luminárias para finalizar o trecho que foi solicitado. Falou também que
Diante da crise no Brasil o Araripe esta sendo espelho para alguns municípios vizinhos com
reconhecimento muito bom em uma retrospectiva de 05 anos que mesmo com um probleminha
aqui outro ali o Araripe esta conquistando e finalizando muitos trabalhos.

Roberta Antônia Almino Siebra llh39
Desejou um bom dia a todos, saudou a mesa em nome do vereador Francisco Amorim,
Parabenizou a comunidade do Sítio Mulungu que se organizam para trazer beneficio
para a comunidade onde já construíram um posto de saúde e agora estão querendo
construir uma capela, é uma associação ativa que busca fazer as coisas deforma criativa
e fizeram uma festa linda com um Leilão muito bom onde eles mesmos conseguem
brindes para ser leiloados. Disse também que recebeu uma ligação do Dr. Vanderlei
representante da SOHIDRA, que falou sobre o poço que esta esperando para ser instalado
no Sitio Velho que no prazo de 15 dias vai estar funcionando esse poço. Lembrou que o
Secretario Fernando Santana conseguiu para Araripe a perfuração de 07 poços mais que
apenas 02 deram água e estão esperando para ser instalados os do Sitio velho e do Sitio
Baixio dos Ramos esperamos que se concretizem pois o poço do Sitio Baixio dos Ramos
ira beneficiar 84 famílias daquela comunidade, e ainda que o Secretario Fernando
Santana esta vendo se consegue para O Araripe uma areninha com um campo de futebol
grqmado para os Jovens pois tem que investir em ocupações para os jovens e possamos
•entar para analisar o melhor local que tem carência de receber esse trabalho.
Agradeceu a presença do Secretario de Educação Francisco Nelson que estar sempre
nesta casa e que nos ajuda a resolver as demandas da Educação, mais se observa vez ou
outra a presença do secretario de obras, secretario de agricultura e secretario de
Educação mais a Secretaria de saúde desde o inicio do ano que se espera e se cobra a
presença dela nessa casa mais que nunca veio, sabemos que temos muitos problemas na
saúde do nosso município, a vereadora Roberta Almino acha que não é necessário convite
para que os secretários venham a essa casa falar e tentar resolver os problemas que tem
em cada secretaria pois se você ver que tem problema no seu setor e não se preocupa em
tentar resolver você esta fazendo um mal trabalho, disse ainda que os vereadores desse
legislativo procuraram o representante da defesa civil, pois este também não vem a essa
sa e junto com ele mandou um oficio pra o exercito falando do problema no

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.

_ _ _ _

abastecimento de agua pelos pipas no nosso município solicitando a presença do exercito
em uma audiência pública que essa casa quer promover estamos só esperando resposta
desse oficio para poder marcar a data e convidar a comunidade para participar e fazer
suas reclamações diretamente ao exercito pois com certeza vai ter mais força e poderá
ser resolvido mais rápido. Lembrou de um evento que estar para acontecer com o Nome
Natal feliz, com a presença de um helicóptero, papai Noel, apresentação da peça de
teatro os três porquinhos e nesse momento natalino o ser humano fica mais solidário que
nos possamos fazer boas ações. Sem mais nada para o momento desejou um bom fim de
semana a todos.
Joanalete Mariano Fori:aleza llh53
Desejou um Bom Dia a todos, relembrou uma cobrança da vereadora Joanalete
Fortaleza, em relação ao problema no atendimento do posto de Saúde do Pajeú onde na
última quarta-feira aconteceu uma reunião com a Secretaria de saúde Ana Patrícia,
médicos e enfermeiros e a vereadora ressaltou que teve o cuidado de contratar um carro
de som para divulgar essa reunião no Pajeú e nos sítios, mais que a comunidade não
compareceu então isso a deixou muito triste pois a população cobra do vereador mais
não participar de uma reunião para expor os problemas da comunidade diretamente
com os responsáveis sabendo que se eles mesmos explanarem os problemas vai ser mais
fácil de ser resolvido.
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, 01 de Dezembro de 2017.
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