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LEGISLATURA 2017-2020, SESSÁO LEGISLATIVA 2017. 

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

ATA 038/2017 
Aos oito dias 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 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, Luzimaria do Nascimento Santos e 
Verônica Dantas Guedes Feitosa. 
WTOflfMTOJ^STflS^nS (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 da senhora Roberta Antônia 
Almino Siebra. 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 de 126/2017, dos senhores vereador Francisco Bosco dos 
Santos e Vereadora Joanalete Mariano Fortaleza, Solicita a autorização do Prefeito 
Giovane Guedes a Construção do Campinho Sesporte na sede do Município de Araripe/CE, 
oriundos de Emendas Parlamentar da deputada Estadual do PCdoB, senhora Augusta 
Brito. 
1.3- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Constou a leitura de três Indicações; 

> A primeira de n° 115/2017 de iniciativa do senhor Roberto Guedes Araújo, solicita 
o Patrolamento e colocação de piçarras em alguns trechos da Rua Francisco Bento 
da Silva, a qual se inicia ao lado direito da Clínica de Doutor Jose Orlando no 
loteamento Paraíso e segue em direção ao Bar do Cajueiro findando na Estrada do 
Brejo. 

> A segunda de n-116/2017 de iniciativa do Senhor Francisco de Oliveira Ferreira, 
solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretaria de Infraestrutura 
que seja construído um novo prédio para abrigar as dependências do posto de 
saúde na Serra dos Feliciano, que antes era no prédio da Associação Comunitária. 

> A terceira de n- 117/2017 de iniciativa da Senhora Joanalete Mariano Fortaleza, 
solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretaria de infraestrutura a 
presente indicação: Instalação de luminárias na Serra de Luiz Pereira, neste 
Município. 

BIKy^lHilgBETSTOfiCTBIfdurafãn 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. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS 



§ 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, SESSAO LEGISLATIVA 2017. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
K^BianmffUMn^íduração 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 as indicações de números: 115/2017, n^ 116/2017 e n-
117/2017, 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 para discussão e consequentemente a aprovação o Projeto de Lei n-
30 de junho de 2017. O qual versa sobre o reajuste de vencimentos anual dos servidores 
do quadro efetivo do município de Araripe/CE. 
João Batista da Silva Neto 10h41 
Saudou a todos os Edis em nome do presidente Roberto Guedes Araújo e a comunidade 
presente em nome do Ex-vereador Cicero da Cruz Sousa. Disse que o Projeto de n^ 30, foi 
debatido exaustivamente em reuniões das comissões com a presença de representantes 
das categorias que não estão sendo beneficiados nesse projeto, foi encaminhado por cada 
categoria e pelo Sindicato dos Funcionários Públicos ofícios para o executivo solicitando 
a inclusão dessas classes, e pedido a colaboração dos vereadores aliados ao prefeito e 
estes conversaram com o prefeito e ele se comprometeu em posteriormente a aprovação 
mandar um novo projeto que equalizar o salário dos agentes de saúde para se alinhar ao 
piso e também ver os dos agentes de endemias, aguardamos que de fato isso aconteça, o 
vereador João Batista disse que fica com um sentimento de dever cumprido, pois demos 
tempo e direito as categorias dentro do momento de tramitação do Projeto e acredito 
que ira ser cumprido o que o prefeito nos colocou e se não for cumprido tomaremos 
providências jurídicas. 
Eriberto Pas de Castro 10h45 
Saudou o presidente Roberto Guedes e os demais Edis e comunidade presente, disse que 
regimentalmente o Projeto de n- 30 Já esta no seu limite de tramitação, e que os 
vereadores aliados ao prefeito estiveram em reunião com o mesmo e este se 
comprometeu que posteriormente a aprovação do Projeto de n- 30, ira mandar para essa 
casa um projeto que adequará o salário das classes que estão excluídas do Projeto, ao 
piso. 
Verônica Dantas Guedes Feitosa 10h47 
Desejou um Bom Dia a todos e saudou a mesa em nome do presidente Roberto Guedes, 

'sse que conta com o apoio dos vereadores aliados ao prefeito para que tenha mesmo a 
garantia da regulamentação do salário dos servidores excluídos desse projeto, pois o piso 
já esta há muito tempo regulamentado pelo Ministério com valor de mil e quatorze reais 
e infelizmente no Araripe ainda não esta sendo pago, esperamos que para o próximo ano 
o gestor possa mandar a essa casa o projeto que ira regulamentar esses salários e 
certeza todos os vereadores estarão de acordo. 
Jose Paulino Pereira 10h48 
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Saudou a todos em nome do presidente Roberto Guedes, disse da tristeza do vereador 
Jose Paulino em relação projeto de n- 30 que a muitos dias chegou nessa casa e em 
relação ao prazo se exauriu todos os prazos, disse que em reuniões das comissões e de 
forma informal com os agentes de saúde, agentes de endemias, dizia que 
regimentalmente o presidente Roberto Guedes poderia colocar o Projeto a qualquer 
momento, e ainda que alguns médicos, enfermeiros mandaram mensagem para o mesmo 
pedindo que fosse votado o Projeto de n° 30, disse ainda que quando esse Projeto entrou 
nessa casa com essa mesma redução o vereador Jose Paulino enquanto presidente da 
comissão retirou o projeto e entregou pessoalmente à procuradora do município e falou 
que não votaria o projeto do Jeito que estava, por que como é que o executivo diz que 
quer o bem das classes e alega aqui que essas classes Já estão amparadas pelo piso. E o 
vereador relatou que orientou os agentes de saúde que entrem com um mandado de 
segurança, pois espera que posteriormente o gestor mande esse projeto regulamento o 
piso salarial dessas classes, mais que não acredita que isso venha a acontecer, pois se este 
estivesse de mandar ele Já teria mandado. Já faz muito tempo que este projeto rola e o 
gestor conta com equipe de contador, equipe técnica e Jurídica que tende entender das 
Leis, então não mandou esse projeto de regulamentação do piso por que não querem. 
Disse que esta votando favorável ao projeto constrangido, pois recebeu mais de vinte 
ligações pedindo a votação desse Projeto. 
Depois de discutido o mesmo foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. 
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 lOhSS 
Saudou Presidente Roberto Guedes e cumprimentou os demais edis, a comunidade 
presente e a GCM. Disse que em relação ao projeto de n- 30, o sentimento é de tristeza 
por não ver as categorias que tanto lutaram pela sua inclusão nesse projeto, onde o ano 
passado esse projeto veio com a mesma pauta, mais que depois de alguns debates o 
prefeito mandou um novo projeto com a inclusão dessas categorias, será que porque era 
ano politico? Pois esse ano o Projeto foi melhor discutido melhor debatido, mais não teve 
o mesmo desfecho, o vereador João Batista disse que foi colocado deforma irresponsável 
pelo assessor Romeu Alencar que a culpa de não Já ter sido aprovado era dos vereadores 
João Batista e Jose Paulino que estava trancando esse Projeto nas comissões e nisso ele 
faltou com a verdade, pois as reuniões aconteceram em comissões mistas com 
participação de todos os vereadores, foi debatido com as categorias prejudicadas e 
encaminhado ofícios por essas classes, pelo Sindicato dos Funcionários Públicos. Disse 

^ que espera que o gestor cumpra com o que falou e com a Lei, pois esta tendo uma 
contradição no que esta no papel e no que esta sendo executado quando o gestor ressalva 

/

4ue os agentes de saúde Já estão amparados pelo o piso e isso não esta acontecendo essas 
classes está sendo prejudicada. Falou das parcerias com o governo que contribuído 
muito e que conseguimos para o município através do Fernando Santana uma areninha 
que vai ser construída no Distrito de Riacho Grande, e que os poços que foi perfurado 
através de uma demanda conquistada pelos vereadores João Batista, Francisco Amorim 
das vereadoras Roberta Almino, Luzimaria Santos e Verônica Guedes, estão prontos para 
ser instalados, falta apenas a Energia para ligar as bombas, disse que conseguiu também 

\ o município o momento Natal Feliz que acontecerá Sábado dia 16 de j^e^mb^ 
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com a presença de um papai Noel chegando de Helicóptero, vai ter palco e atrações como 
"Patati Patata" falta só saber onde vai ser o local. Sem nada mais para o momento 
desejou um bom final de semana a todos. 
Francisco de Oliveira Ferreira llhl3 
Saudou os demais Edis em nome do Presidente Roberto Guedes e desejou um Bom dia a 
comunidade presente, parabenizou o senhor Erisberto pela excelente audiência pública 
sobre o IPREMA que aconteceu na ultima quinta-feira 07 de dezembro, pois foi uma 
reunião que nos tirou muitas dúvidas sobre o Projeto n^29, foi uma reunião de grande 
aprendizado para todos que participaram, agradeceu a presença dos técnicos que vieram 
de Fortaleza nos abrilhantar com explanações, essa foi a primeira Audiência Pública 
sobre o IPREMA, desde que esse foi instalado no nosso município. Ressaltou também que 
em relação as classe que não estão sendo beneficiado com o ajuste salarial no Projeto n~ 
30, esse projeto já esta no seu limite para ser votado, e o vereador acredita que o gestor 
vai cumprir com o que falou e após a votação desse projeto ele ira mandar outro 
regulamento o salário dos demais que ficou excluído do Projeto de n-30. Sem mais nada 
para o momento desejou um ótimo final de semana a todos. 
Joanalete Mariano Fortaleza llhl8 
Parabenizou o senhor Erisberto por Promover a I Audiência Pública do IPREMA, onde foi 
explicado de forma esclarecida muita dúvidas, e que no período em que o Projeto n°29 
estava para ser votado nessa casa os vereadores da base do prefeito votou favorável, 
muita gente criticou, mais que agora todos podem ver que estávamos carretos em votar a 
favor, pois se o projeto tivesse sido aprovado iria trazer muitos benefícios para o 
município e como não foi o nosso município esta sendo prejudicado. Parabenizou a 
guarda municipal, pela a iniciativa do evento beneficente que acontecera hoje Sexta-feira 
dia 08 de dezembro, convidou a todos para participar e doar um quilo de alimento não 
perecível que é para montar cestas e doar para famílias carentes do nosso município. 
Sem mais nada para o momento desejou um ótimo final de semana a todos. 
Francisco Bosco dos Santos llhZS 
Saudou o Presidente Roberto Guedes, cumprimentou os demais edis e a população 
presente em nome de dona Lourdes da Campina e a Guarda Municipal em nome do seu 
filho Aleft. Disse que esta muito feliz em ter tido a honra de participar da I Audiência 
Pública do IPREMA parabenizou a equipe do IPREMA em nome do seu Presidente 
Erisberto, que na ocasião trouxe técnicos que explicaram e tiraram todas às duvidas de 
quem estava participando. Disse do Projeto o qual o vereador Francisco Bosco foi o 
mentor o da limpeza dos barreiros dos pequenos e grandes agricultores do nosso 
município o qual foi votado favorável por unanimidade nessa casa, que mais da metade 
dos barreiros já foram limpos e esta sendo concluídos os 272 cadastros, e também vai ser 
feito a limpeza dos barreiros das pessoas que não fizeram o cadastro, ressaltou que fica 
muito feliz e agradece ao gestor a Secretaria de obras e a empresa que ganhou a 
licitação fez contratação de mais maquinas para finalizar a limpeza de todos os 
p£írreiros antes que comece o período chuvoso. Disse também da vitória de seis a zero no 
TRE, do prefeito Giovane Guedes e Sales e o vereador Francisco Bosco convidou o prefeito 
para comemorar essa vitória com trabalho, e vamos comemorar os seis a zero fazendo a 
limpeza do açude Buracão e convidou a todos para participar dess^trabolho amanhã dia 
09 de dezembro a partir das 09 horas da manhã. í 
ose Paulino Pereira 11 h32 I ^ 
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Saudou a todos os Edis em nome do Presidente Roberto Guedes e a comunidade presente 
em nome do Presidente da Associação do Mulungu "Didi de Cheiro". Falou sobre a viagem 
do vereador Jose Paulino a Fortaleza que esteve no gabinete do deputado estadual 
Agenor Neto, e em relação a areninha, ressaltou que existe no governo do estado um 
programa que beneficia os municípios com vários equipamentos esportivos como ternos, 
bola, traves, redes, chuteiras, meãos e iremos encaminhar a secretaria competente e 
visitar as associações que ira ser beneficiadas com esses equipamentos esportivos. Falou 
que na oportunidade o deputado Agenor Neto encaminhou oficio a casa Civil onde tem a 
frente o deputado Nelson Martins que vai disponibilizar de suas emendas parlamentar 
cinquenta mil reais para o ano de 2018 que é para compra de uma ambulância, sabemos 
que o povo no nosso município vem padecendo com a carência de muitas assistências no 
município e na saúde é a pior delas, outra demanda da nossa parceria com o deputado 
Agenor Neto é a instalação do SAMU para o Araripe. E em relação a I Audiência Pública 
foi importante esse momento para o Araripe, mais essa audiência deveria ter acontecido 
antes da votação do Projeto n-29, o projeto pedia aumento de alíquotas e parcelamento 
até de INSS que é retirado do servidor e repassado para o instituto e isso é crime não 
pode acontecer então o que o projeto dizia não é nada do que foi mencionado. Falou do 
recurso extra por parte do 0,1% repassado pelo FPM para o município o valor de 
720.265,00 esperamos que a administração invista na saúde nas escolas do município, 
pois é inadmissível que falte Gás de cozinhas nas escolas e também que possa ser 
concertado o calçamento das ruas do Araripe pois estão muito deteriorados. Disse ainda 
que foi solicitado ao deputado Agenor Neto que possa ver a possibilidade de viabilizar o 
retorno da viatura da Pro-cidadania que estava sendo utilizada pela GCM, e que era de 
grande utilidade para a GCM e para os moradores do nosso município. Solicitou o envio 
de oficio para a CAGECE pedindo explicações de quando vai começar a funcionar o poço 
da serra e quais os municípios que será beneficiada com a água desse poço, sem nada 
mais para o momento desejou um bom final de semana a todos. 
Verónica Dantas Guedes Feitosa llh45 
Desejou um Bom Dia a todos os presentes. Disse que também Já foi solicitado ao governo 
do Estado através do Fernando Santana o retorno da viatura para a GCM, que é de 
grande utilidade, pois sentia para socorrer as pessoas e permitir a presença dos GCM nos 
eventos. Sem nada mais para o momento desejou um bom final de semana a todos com a 
presença de DEUS no coração. 
Eriberto Pas de Castro llh47 
Saudou os demais Edis em nome do Presidente Roberto Guedes e comunidade presente 
em nome do presidente da associação do Sitio Segredo Reginaldo. Falou da importância 
da I Audiência Pública do IPREMA no Araripe, disse que foi um momento de grande 
aprendizado para os participantes, pois nos tirou muitas dúvidas e nos esclareceu tudo 
sobre esse Instituto, o Araripe esta entre uns dos melhore em gerenciamento do 
Regimento Próprio de Previdência entre os dois mil municípios do Brasil que tem o 
Regimento próprio de Previdência. E os vereadores que perguntam por que que o 
IPREMA não tem a CRT foi nos explicado na audiência pelo técnico Túlio, que se os 
Projetos 28 e 29 não forem aprovados por essa casa nunca vamos conseguir essa CRT. 
Acho que tecnicamente não tivemos suporte nas comissões para votarmos os projetos e 
com isso quem saiu prejudicado com a não aprovação desses projetos foi os servidores, 

^^^sse que hoje tem orgulho de representar a comunidade do D^triii^^ Riachq 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, SESSÀO LEGISLATIVA 2017. " 
pois tem uma equipe dessa administração o "Projeto Conviver" que vem beneficiado os 
menos favorecidos com a limpeza dos barreiros, disse que os vereadores estão aqui para 
representar o povo e buscar melhorias. Relatou que há muito tempo que não faziam 
melhorias nas estradas e que agora as estradas estão feitas e o Riacho Grande conta com 
uma Ambulância que todos os dias levam pacientes às vezes para Fortaleza, Crato, 
Juazeiro do Norte e Barbalho também falou do resultado do Tribunal Regional Eleitora 
onde foi uma situação tranquila e o prefeito foi eleito com mais de 2 mil votos. Sem mais 
nada para o momento desejou um bom final de semana a todos 

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, 08 de Dezembro de 2017. 

ROBERTO GUEDESARAUJO 
PresidenU da Câmara 

FRANCISeú BOSCO DOS SANTOS 
Vice-Pnssidente da Câmara 

PAULINO I ^LmmA==^ 
Primeiro Secretário 

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA 
Segundo Secretário PR 

ERIBERTO PAS DE CASTRO 
Vereador do PR 

FRANCISCO AMORIM DE FlÓUEIREDO 
Vereador PSD 

JOANALETE MARIANO FORTALEZA 
Vereadora PC do B 
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OQú_ 
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO 

Vereador PDT 

LUZIMARIA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 


