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

ATA 040/2017 
Aos vinte e dois 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, Joanalete Mariano Fortaleza, Luzimária do Nascimento Santos, Roberta 
Antônia Almino Siebra e Verônica Dantas Guedes Feitosa. 
JlM^l^SIfí^t^S^íi^infin^^^ (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 do senhor Jose Paulino 
Pereira. 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. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
1.3- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Constou a Leitura de uma Indicação 
Indicação coletiva de n-118/2017 de iniciativa da senhora Roberta Antônia Almino 
Siebra e Francisco Bosco dos Santos. 
Solicita ao Chefe do poder Executivo Municipal, a instalação de luminárias no Sitio Baixio 
dos Ramos, bem como o patrolamento das estradas vicinais situadas naquela localidade. 
HKn^ffTHB^HSHBBrofdurarão 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 de dois Projetos de Lei. 
Projeto de Lei n- 038 de 21 de dezembro de 2017, de iniciativa do Senhor Francisco Bosco 
dos Santos. Dispõe sobre a denominação da quadra Poliesportiva, situada na Serra de 
Luiz Pereira, neste município, a qual fica denominada de LUCAS SOARES MOTA. 
Projeto de Lei n- 039 de 21 de dezembro de 2017 de iniciativa do senhor Roberto Guedes 
Araújo. Dispõe sobre a denominação de ruas, situadas no Loteamento do senhor Jose do 
Carmo Barbosa, situado no Bairro Sipaúba II, sede deste município. 
2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
Pfl(5|^^^|^íSIffSBffi^fdiirarão 60 minutos Art. 134 do Regimento Interno e seus§y 
3.1 - MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES e ESPECIAL. 
3.2 - APRECIAÇÃO DE VETQS DQ EXEÇyTIVQ. ^ * ^ K > * 
Nenhum Veto a ser apreciado. jír\-
3.3- DEMAIS PROPOSIÇÕES (INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS). 
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LEGISLATURA 2017-2020, SESSÃO LEGISLATIVA 2017. 
Foi posta em votação a indicação de n-118/2017, submetida à votação foi aprovada por 
unanimidade. 

Nenhum projeto enviado para discussão. 
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis, 
Decretos e Resoluções. 
Foram postas em votação os Projetos de Lei n- 038/2017 de 21 de dezembro de 2017 e 

4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: ciente " á ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
Nenhum cidadão fez uso da tribuna. Rua ^-^{^ ôa.!"?©-^ 
4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. ^^^2A'n.9S6lOOO\-6& 
João Batista da Silva Neto llh26 
Saudou os demais Edis em nome do Presidente Roberto Guedes e desejou um bom dia a 
todos da plenária, ressaltou sobre evento o qual os vereadores participaram no 
município de Salitre, uma Audiência pública com participação de representantes das 
Câmaras dos municípios Salitre, Campos Sales e Araripe, também estava presente o 
diretor geral da CAGECE, SISAR, COGER e SOHIDRA. Foi relatado na Audiência sobre o 
poço PP5 e diversos outros assuntos sobre água, e dito da possibilidade de viabilizar água 
do Rio São Francisco para essa região; Parabenizou a iniciativa do deputado Agenor 
Ribeiro por Promover essa Audiência. Falou também a respeito do Cartão mais infância, 
conquistado através do Fernando Santana que veio ao município representado o 
gabinete da primeira dama, o cartão mais infância foi lançado essa semana no Araripe e 
vem para beneficiar 421 famílias que estão em margens de extrema pobreza, um cartão 
no valor de R$ 85,00, que com certeza ira fazer diferença na mesa dessas famílias. Falou 
do momento natalino que foi realizado essa semana no município com a presença do 
Papai Noel e o Show do Patati Patata um momento de muita alegria para as crianças do 
nosso município. Falou ainda do Evento Pedal Solidário, que vai despertar nas pessoas 
para sair da ociosidade, hoje tivemos o pedal Kids com a participação de muitas crianças 
fizemos um percurso de 5 quilómetros e amanhã vai acontecer o dos adultos com a 
participação de 40 ciclistas iremos fazer um percurso de 42 quilómetros até a nascente 
do Brejo. Desejou felicitações pela passagem do natal e um ano novo cheio de saúde, paz 
e humildade. 
Roberta Antônia Almino Siebra llh40 
Desejou um Bom Dia a todos saudou todos os amigos vereadores, saudou a plenária disse 
que foi uma satisfação ter trabalhado com todos, todo o ano de 2017 o aprendizado a 
convivência boa nas realizações dos trabalhos, e em nome do seu esposo Demétrio 
Pereira saudou toda a plenária. Disse que finda mais um ano e já estamos cheios de gás 
para 2018, estaremos aqui para lutar pelos poços; E pelo que fizemos este ano tivemos 
uma quantidade imensa de trabalhos que foram feitos saídos dessa casa, pois o que é 
aprovado aqui tem a participação de todos os vereadores o mérito é do legislativo de 
Araripe. Disse também que tivemos conquistas que ultrapassaram o município, onde 
todos os vereadores se deslocaram para Fortaleza, Brasília para trazer benéficos para o 
Araripe. Este ano de 2017 tivemos vários momentos como o Dia da Mulher com a 
participação de muitas mulheres nesta casa o dia inteiro com ajuda de todos os 
vereadores para que este evento acontecesse, tivemos uma quantidade imensa de pedidos 

3.4- MATÉRIAS EM PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO. 

m 
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e requerimentos que tratava de estradas, açudes, ambulâncias, luminária e segurança 
pública, destinados a sede a aos distritos e quem tem acompanhado os trabalhos da 
câmara vindo para as reuniões ou pelo site da câmara ver que todo o município esta 
sendo contemplado com os trabalhos de todos os vereadores. Agradeceu a toda a equipe 
de funcionários da câmara pelo acolhimento, apoio e suporte dado durante todo este 
ano. 
Vamos continuar esses trabalhos unidos, pois estamos aqui para trabalhar pelo povo do 
nosso município, agradeceu também ao Secretario Fernando Santana, que trouxe varias 
conquistas para o município de Araripe através do Governo do Estado, disse ainda que 
continuará cumprindo como seu papel nessa casa buscando melhorias para o coletivo, 
sem nada mais para o momento desejou um Feliz natal e um ano novo cheio de Saúde 
que DEUS possa habitar o coração de todos. 
Verônica Dantas Guedes Feitosa llh48 
Desejou um Bom Dia a todos os presentes, disse que suas palavras são de agradecimento, 
agradeceu primeiramente a DEUS, por esse ano, pois esta na politica pela primeira vez e 
apesar de ser filha de um politico se deparou com momentos muito difíceis, pois há uma 
diferença em acompanhar um politico e enfrentar a realidade. Agradeceu pelo 
companheirismo e acolhida de todos. Desejou a todos um ano novo de muitas realizações, 
paz e saúde. Agradeceu ao Presidente Roberto Guedes e aos colegas vereadores pelos 
ensinamentos e alegrias compartilhadas, agradeceu a todos os funcionários pelo carinho 
que demonstra para com os vereadores a Valdir que sempre esta aposto para atender ao 
pedido dos vereadores. 
Francisco de Oliveira Ferreira llh49 
Saudou a todos em nome do presidente Roberto Guedes, agradeceu a todos os 
funcionários da casa e especial ao funcionário Valdir Silvestre que é a mola mestre da 
câmara de vereadores de Araripe, disse da responsabilidade de todos os vereadores que 
trabalha em função de trazer benefícios para todos os moradores de Araripe. Disse ainda 
que através do Deputado Estadual Agenor Ribeiro conseguiu um poço para o Sitio Velho 
o qual disse que irar entregar o poço instalado, disse que o deputado Agenor Ribeiro esta 
fazendo a diferença na assembleia , pois esta apenas há quatro meses e esta 
representado toda a região do Cariri Oeste. Disse ainda que é um honra fazer parte desse 
legislativo desejou a todos um Feliz natal e um ano novo cheio de Paz e Saúde. 
Eriberto Pas de Castro llh53 
Saudou a todos os Edis em nome do presidente Roberto Guedes e a plenária em nome do 
Dr. Demétrio, disse que faz parte da legislatura há cinco anos e este ano foi o melhor em 
razão de trabalhos e de cada passo que os vereadores deram atrás de conquistas e 
vitorias para o Araripe. Disse também do trabalho que foi feito pela secretaria de obras 
do Araripe, e que se emocionou com a sensibilização do povo pelo trabalho feito na 
barragem do Riacho Grande. Falou da crise Hídrica onde toda sexta-feira é pauta, mais 

§ o a u e o poço do Riacho grande já esta funcionando e esta atendendo toda comunidade 
^9afiiquela localidade. Sem nada mais para o momento desejou um Feliz Natal a Todos e um 
j ! :§no novo de muitas realizações. Agradeceu a todos os servidores da câmara municipal de 
4{ 2^raripe em especial ao Valdir Silvestre que é o suporte dessa casa. 

Francisco Bosco dos Santos 12h06 
hudou a todos os edis em nome do presidente Roberio Guedes, saudou a toda 

\Tomunidade presente em nome do Pastor senhor João Muniz, disse que o "Projeto 



CÂMARA MUNIC IPAL D E A R A R I P E - 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. 
Conviver" é uma demanda do povo que clamou pelas limpezas dos barreiros e estradas 
dos barreiros, mais que o vereador Francisco Bosco requeria e o gestor mandou o Projeto 
e essa casa aprovou, mais que é uma tristeza ver que após a limpeza do açude buracão, 
os próprios beneficiados estão jogando restos de animais e ainda está despejando 
manipueira das casas de farinha, então onde esta a consciência do povo, pediu que fosse 
enviado oficio em regime de urgência solicitando a proibição e fiscalização para não 
jogarem mais essa manipueira no açude Buracão. Disse também que todos os vereadores 
trabalhando unidos o município de Araripe irar se desenvolver a cada dia. Agradeceu a 
todos os funcionários da cosa em nome da funcionaria "Lora", agradeceu ao Presidente 
Roberto Guedes e a todos os vereadores pelos trabalhos feitos em 2017 e que possamos 
nos unir mais ainda e fazer muito mais em 2018. Desejou a todos um feliz Natal e um ano 
novo de realizações, paz e saúde. 
Joanalete Mariano Fortaleza IZhlS 
Saudou a todos em nome do presidente Roberto Guedes e desejou um bom dia a todos os 
presentes, disse que gostaria de agradecer a DEUS pela oportunidade de estar 
representando o povo e a parceria de todos os vereadores, agradeceu ao seu amigo Pedro 
de Eneias um amigo parceiro e ao senhor Hildo Pereira presidente do PCdoB pelo apoio e 
todos os funcionários da casa por estão sempre dispostos a ajudar os vereadores. 
Agradeceu ao vereador Francisco de Oliveira por ter solicitado a limpeza do açude do 
Baixio dos Lima que a vereadora Joanalete Fortaleza já havia cobrado do Gestor Sem 
nada mais para o momento desejou um Feliz Natal a todos e um ano novo de conquistas, 
felicidades, saúde e paz para todos. 
Francisco Amorim de Figueiredo 12hl8 
Saudou a todos os colegas vereadores em nome de Verônica Guedes, agradeceu pela 
limpeza do açude do distrito de Riacho Grande, e pediu deforma verbal requerimento 
que para o ano seja providenciado a rede de água para as ruas São Jose, Santo Antônio e 
Santa Luzia todas no Distrito de Riacho Grande, pediu também que providenciem o mais 
rápido possível que seja feita a troca das luminárias da Rua São Francisco, e ainda que de 
forma urgente façam a limpeza do açude da Ipueiras. Desejou um Feliz Natal a todos os 
funcionários da casa em especial a "Loura". 
Luzimária do Nascimento Santos 12h22 
Saudou a mesa em nome do presidente Roberto Guedes, desejou um feliz Natal a todos e 
um ano Novo de muitas realizações, disse que esse ano foi bastante difícil mais que 
espera que o próximo ano seja de mais Vitórias. 

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, 22 de Dezembro de 2017. 

C i e n t c Z ^ Í ^ ^̂ "ÍĴ  ROBERTO GUEDES ARAUJO 
Rua Lconflia Àur« « Presidente da Câmara 
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