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

ATA m 05/2018 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2018, 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, Luzimaria do Nascimento Santos e Roberta Antônia Almino 
Siebra. 

1- PEQUENO EXPEDIENTE I (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 da senhora Verônica Dantas 
Guedes Feitosa. 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 cinco indicações. 
A primeira den^ 008/2018 de iniciativa do senhor Francisco de Oliveira Ferreira; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretaria de infráestrutura que seja 
seja recuperado o calçamento da ladeira que da acesso a barragem do Açude João Luiz, 
no Distrito deAlagoinha, neste município. 
A segunda de n- 009/2018 de iniciativa do senhor Francisco Amorim de Figueiredo; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infra Estrutura 
a construção de uma lombada no Sitio Ipueiras defronte a residência do senhor Zé Pelé, 
Distrito de Riacho Grande. 
A terceira de n- 010/2018 de iniciativa da senhora Joanalete Mariano Fortaleza; 

V r i Smcita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, via Secretaria de Infráestrutura as 
/\/^seguintes indicações: 

/y/^ 1- Reforma do abrigo público do Distrito de Pajeú; 
^ 2. Trocar todas as lâmpadas da rua Professor Felix Pereira por lâmpadas de lede; 

3. Construção do calçamento da Rua da Creche, mas conhecida por Rua Nova. 
A quarta de n-011/2018 de iniciativa do senhor Jose Paulino Pereira; 

) Solicita ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal via Secretaria de Infráestrutura, as 
seguintes indicações: 
1. Instalação de 20 luminárias para o Sitio Campina de Dentro. 
2. Instalação de 10 luminárias para o Sitio Alivio. 
A quinta de n^012/2018 de iniciativa do senhor Jose Paulino Pereira; 
Solicita ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal via Secretaria de Infráestrutura, as 

^eguintes indicações: ^ 
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1. Reforma do posto de saúde situado no Sitio Campina de Fora, bem como seu devido 

funcionamento. 
MHi^ffTBãl^BBTITIRfnSfdurarão 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 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
^^JP^^nStn^iduração 60 minutos Art. 134 do Regimento Interno e seus§§) 
3.1 - MATÉRIAS EM REÇIME DE URGÊNCIA SIMPLES e EgPEÇIAL. 
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 n^ 008/2018, nS009/2018, n^ 010/2018, n^ 
011/2018 e n- 012/2018 submetidas à votação foram aprovadas por unanimidade. 
3.4- MATÉRIAS EM PRIMEIRA E SEGUNDA PI$CUS$Â0. 
Nenhum projeto enviado para discussão. 
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis, 
Decretos e Resoluções. 
Nenhum Veto a ser apreciado. 
4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
Nenhum cidadão inscrito para uso da tribuna. 
4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
Francisco Amorim de Figueiredo 
Saudou aos demais edis em nome do vereador Francisco Bosco que esta presidindo a 
sessão e desejou um bom dia a todos. Pediu que a Gestão resolvesse o problema de 
iluminação das ruas do Riacho Grande que estão no escuro há muitos dias e o vereador 
vem requisitando essa demanda há alguns meses. E ainda que reformasse a estrada a 
qual o ônibus escolar atolou essa semana. 
Joanalete Mariano Fortaleza 
Saudou aos demais edis em nome do vereador Francisco Bosco que esta presidindo a 

^e^ão e desejou um bom dia a todos. Disse que a ambulância esta para ser entregue a 
comunidade do distrito de Pajeú, em razão que a licitação já esta ok e tem uma 
ambulância pronta. 
João Batista da Silva Neto 
Saudou os demais edis em nome do presidente em exercício vereador Francisco Bosco e a 
comunidade presente em nome de Luciano. Lembrou do dia que a Câmara comemorou 
um dia muito importante para as mulheres com a contribuição de todos, e esse ano 
queremos promover esse momento novamente. Solicitou envio de oficio ao Prefeito 
Municipal, extensivo a Secretária de Saúde, pedindo que mande a essa casa o Projeto de 
Lei que venha a colocar em pauta o reajuste do agente de Endemias e a equiparação dos 
agentes de saúde ao piso nacional. E também o envio de oficio ao Prefeito Municipal, 
extensivo ao Secretário de Educação e Cultura, pedindo informação a respeito do piso 
salarial dos professores que já tem o novo piso nacional e essa casa não recebeu ainda ^ 

e projeto de ajustamento ao novo piso nacional dos professores. Falou sobre uma obrcfy 
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que esta sendo feita na Avenida Elísio Alves onde os moradores dessa rua sofria com a 
agua entrando em suas casas e esta sendo feito um trabalho de drenagem das águas. 
Solicitou requerimento verbal para fazer um trabalho de drenagem de água das chuvas 
na rua onde fica o banco do Nordeste pois quando chove a água fica alta. ressaltou que 
em conversa com um morador este disse que sede o espaço para ser colocado as manilhas 
para fazer esse trabalho. Disse que esteve na comunidade do açude João Luiz há alguns 
dias atrás e essa semana esteve novamente e ficou muito feliz pois o açude já recebeu 
bastante água das chuvas. Disse ainda que conversando com um representante da COGER 
este disse que é impossível fazer uma limpeza e ampliação no açude pelo fato de há 
muitos anos não ter feito uma manutenção e estudos e ainda que ao seu redor tem 
muitos açudes e barreiros particulares, o vereador João Batista ressalva perguntando o 
porque de não fazer uma desapropriação desses? E então ver-se que o individual esta 
sobrepondo o coletivo e ali é uma barragem centenária que atende os munícipes a muitos 
anos e por uma questão de ação do homem que saíram fazendo barreiros e açudes a 
redor atrapalha o recebimento de água pelo manancial. 
Eriberto Pas de Castro 
Saudou os demais edis em nome do presidente Francisco Bosco e a comunidade presente, 
disse que lamenta ouvir de uma pessoa que poderia nos trazer uma solução para o açude 
João Luiz que não pode ser feito nada em relação à limpeza e sabemos que o açude é 
quem pode receber a recarga de água para que se tenha o abastecimento da cidade. 
Disse que em outro momento atrás esteve na COGER e foi recebido pelo ex-secretário 
Jucélio e ele acionou para que fossem fazer uma visita ao açude João Luiz mais que não 
teve nenhum retomo o vereador diz que é falta de interesse é um descaso com os 
moradores e nesse período chuvoso se tivesse feito essa manutenção receberia muito 
mais água. Disse que estive reunido em conversa com o vereador Francisco de Oliveira e a 
vereadora Joanalete Mariano Fortaleza e irão apresentar na próxima sessão o Projeto 
que vai autorizar as trocas das luminárias pelas que são ante inseto e o Riacho Grande 
será beneficiado com essas luminárias. 
Jose Paulino Pereira 
Cumprimentou o Presidente Francisco Bosco e demais vereadores, saudou a comunidade 
presente. Disse que em relação a fala do vereador João Batista sobre o reajuste dos 
professores e a regularização do piso, e que na ultima segundafeira receberam na sala 
das comissões o sindicado da APEOC de Araripe uma comissão de Professores, estiveram 
presentes também o vereador Jose paulino, vereadora Roberta Almino, vereadora 
Verônica Guedes e o presidente da Câmara Roberto Guedes o sindicato trazia justamente 
essa pauta de reinvindicação do reajuste dos professores que o ano passado não houve no 

Vy' município com todas as questões das suas percas salariais e a implementação ao novo 
piso nacional que vai para 2.455 reais, os vereadores presentes se comprometeram em 
abraçar essa causa o vereador Roberto Guedes disse que manteve contato com o 
Secretário de Educação do Município e o mesmo se comprometeu que até o 1- de Março 
mandaria o Projeto com a Implementação do piso e a questão do reajuste do magistério. 
Então é uma reivindicação do sindicado da classe onde os mesmos colocaram que o não 
cumprimento dessas reinvindicaçôes a classe será mobilizada até para paralização, e nos 
sabemos que é justa esta reinvindicação da classe de professores, esperamos que 

\lmente este projeto chegue ate o dia 10 de março e se chegar antes em regime de 
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urgência com a questão do retroativo para ser pago até o dia 10 tenho certeza que não 
terá nenhum impedimento para que os vereadores aprovem esse projeto. 
Roberta Antônia Almino Siebra 
Saudou a mesa em nome do presidente Francisco Bosco e a plenária em nome do seu 
amigo Gilson. Disse que ira complementar a fala do vereador João Batista em relação ao 
evento que aconteceu nessa casa o ano passado o dia das mulheres um dia de grande 
movimentação de varias atividades que todos os vereadores participaram e que este ano 
vai acontecer novamente, não foi definida ainda uma data para acontecer essa 
comemoração por virtude da ausência de alguns vereadores dia 08 de março mais vamos 
definir uma data e convidar a todos para participarem. Disse da alegria que sente 
quando ver todos no empenho para buscar recursos para o município, e é bom saber que 
vai estar sendo licitadas luminárias para serem instaladas, as ambulâncias que o 
município vai adquirir, pois muitos lugares do nosso município precisam de um 
transporte, e é essencial ter disponível uma ambulância para atender o pessoal das 
serras, disse ainda que gostaria que a secretaria da casa enviasse um oficio solicitando 
um calendário com planejamento das estradas onde as máquinas irão estar trabalhando, 
pois os populares já estão cobrando o concerto de algumas e muitas das vezes não 
sabemos onde esta sendo feito o concerto. Em relação ao João Luiz temos que começar a 
cuidar desse manancial para prevenir que aconteça o que aconteceu o ano passado pois 
como o açude esta recebendo muita agua das chuvas temos que começar a nos preocupar 
e procurar os órgãos ambientais para ver o que pode ser feito fazer um novo 
reflorestamento ao redor do açude se for necessário, ver com os órgão de fiscalização em 
relação a esses barreiros que estão sendo feito próximos ao João Luiz. Lembrou de oficio 
enviado para o Ministério da Integração Nacional com um pedido com estudo em relação 
a reforma daquele açude e recebemos como resposta do Ministério solicitado da 
Secretaria de meio ambiente do município algumas informações para que pudesse ser 
feito alguma ação, vamos agora fazer o que for possível para recuperação desse açude e 
dos demais açudes que estão necessitando desse reflorestamento e dessa reforma e indo 
uma pessoa para verificar com certeza vai surgir muitas pontos para serem restaurados. 
Por fim desejou um bom dia e 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, 23 de Fevereiro de 2017. 

ROBERTO GUEDES ARAUJO 
Presidente^âãVpmara 

— 
FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS 

Vice-Bfésidente da Câmara 
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JOSE PAULINO I^ERttHA--
Primeiro Secretário 

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA 
Segundo Secretário PR 

ERIBERTO PAS DE CASTRO 
Vereador do PR 

FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO 
Vereador PSD 

^ .lOANAI FTF MARIANO PORTAI F7A JOANALETE MARIANO FORTALEZA 
Vereadora PC do B 

V 8 4 
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO 

Vereador PDT 

ROBERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBRA 
V^adoraPDT j]^ 

VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA 
Vereadora PDT 

LUZIMÁRIA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 
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