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

ATA m 06/2018 
Aos dois dias do mês de março 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, Jose Paulino 
Pereira, João Batista da Silva Neto, Joanalete Mariano fortaleza, Luzimaria do 
Nascimento Santos, e Verônica Dantas Guedes Feitosa. 

Í d u r a ç ã o 3 0 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 Francisco de 
Oliveira Ferreira e 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. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
1.3- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
EBEfn l̂WTOSlISBffinsWãlf durarão de 45 m Art. 133 do Regimento Interno § 1^) 
2.1- JULGAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO. 
2.2- PROJETOS DE LEIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISALTIVO E VETO. 
Constou a leitura do Projeto de Lei n- 004/2018, de 02 de março de 2018 de iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo Municipal Giovane Guedes Silvestre. O qual altera a Lei N-. 
927/2009, de 23 de Dezembro de 2009, que Regulamenta o Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Araripe. 
Constou a leitura Projeto de Lei n^ 003/2018, de 01 de Março de 2018, de iniciativa do 
Senji&r Eriberto Pas de Castro, Dispõe sobre a denominação do Cemitério público do 

istrito de Riacho Grande neste município, o qual fica denominado de Jose Lopes da 
Silva. 
2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
MBB f̂BSCTBSBffilf duração 60 minutos Art. 134 do Regimento Interno e seus§§) 
3.1 - MATÉRIAS EM REGIME PE URGÊNCIA SIMPLES g ESPECIAL. 
3.2 - APRECIAÇÃO DE VETOS PO EXECUTIVO. 
Nenhum Veto a ser apreciado. 
3.3- DEMAIS PROPOSIÇÕES (INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS). 
Nenhum Veto a ser apreciado. /f\ 
3.4- MATÉRIAS EM PRIMEIRA E SEGUNDA PISCUSSÂQ. 
Nenhum projeto enviado para discussão. 
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetoy de Leis, 

ecretos e Resoluções. 
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Foi encaminhado para uma melhor analise e apreciação das comissões permanentes da 
câmara municipal o Projeto de Lei n^ 004/2018, de 02 de Março de 2018. 
Foi posto em votação o Projeto de Lei n- 003/2018 de 01 de março de 2018. Submetido à 
votação foi aprovado por unanimidade. 
4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
Luciano Fernandes de Alencar 
Usou a tribuna da casa o senhor Luciano Fernandes de Alencar, de inicio agradeceu aos 
vereadores pela a oportunidade de está usando a tribuna e desejou um bom dia a todos 
os presentes, disse que veio para divulgar uma campanha, (se não puder fazer tudo faça 
tudo o que puder], para aquisição de uma cadeira de rodas para o mesmo, pois a que está 
usando já está muito deteriorada, na ocasião ele informou que será realizado um bingo 
de uma SMART TV de 32 polegadas e a carteia será no valor de 10 reais e acontecera no 
sábado de Aleluia no boteco do Êmando, pedindo antecipadamente a colaboração de 
todos. Disse que já tem o apoio da população, da radio Araripe FM através de Duda Brasil 
e dos vereadores que aqui estão. 
4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
Jose Paulino PereiralOhSZ 
Cumprimentou a todos em nome do Presidente Roberto Guedes. Falou do momento em 
que participou com o presidente da casa e as vereadoras Roberta Almino e Verônica 
Guedes com o sindicato APEOC Araripe e alguns professores onde na oportunidade foi 
tratado em relação ao novo piso salarial dos professores e também o reajuste. Na 
oportunidade o presidente nos falou que havia entrado em contato com o secretario de 
Educação e o mesmo se comprometeu que iria mandar a essa casa no começo do mês de 
março o projeto com essa pauta para ser votado por essa casa para que os professores já 
possam receber até o dia 10. Cobrou se foi encaminhado por essa casa oficio a Secretaria 
de Educação abordando o que foi tratado naquela reunião e observa-se que a secretaria 
da casa não teve entrada de nenhum projeto em relação a isso e os professores, deixaram 
claro que o não cumprimento desse comprometimento por parte do secretário vai ter 
uma paralisação. Pediu que fosse enviado oficio a secretaria de infraestrutura 
solicitando o conserto da ladeira da baixa grande que devido às chuvas esta muito 
deteriorada, e os transportes estão com dificuldades de transitar. Disse que em relação 
aoprecatório essa casa não recebeu nenhum projeto em relação ao mesmo mais que o 
magistério continua cobrando esse direito e o gestor não faz nada, não diz nada a 
respeito. Convidou a todos para participar da festa do padroeiro São Jose do sitio Alivio 
que começa dia 10 e vai até o dia 19 do mês de março. 
João Batista da Silva Neto 10h59 
Cumprimentou e agradeceu pela presença da comunidade nesta casa e aos que estão 
assistindo a sessão através da transmissão ao vivo pelo FACEBOOK, falou da questão do 
Precatório que é um assunto contratante para os vereadores e que saem conversa 
adversas onde dizem que o projeto entrou na casa e os vereadores irão aprovar as 
escuras. E ainda conversas meio que verdadeira onde uma pessoa juntamente com uma 
colega que disse estar com o prefeito e este as receberam com muito espanto. A 
indagando-as com "o que é que vocês queriam". Sabemos que na verdade que o prefeito 
quer é ganhar tempo de estudar uma forma de utilizar esse dinheiro, os meios os 
mecanismos de onde já se usou para surrupiar esse dinheiro que é dos professores ele 

a querendo fazer isso. 
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E essas pessoas que estiveram com ele inclusive do magistério da época e ele passou o 
seguinte que iria mandar para câmara um projeto com o valor de 30% total e que estas 
procurassem os vereadores da oposição para aprovar se não nem esses 30% eles 
receberiam, então ele esta tratando o precatório como se fosse uma coisa dele e não é, é 
uma coisa do município. O vereador João Batista diz que nunca viu uma administração 
mais desastrosa do que essa em toda sua vida, é triste ver um cara que sentou em uma 
cadeira de prefeito para gerir recursos públicos, e o Araripe esta recebendo muitos 
recursos novos como a repatriação que veio milhões e ninguém sabe aonde esse dinheiro 
foi investido o que foi feito desse valor, pois não vimos nada de ação que foi aplicado esse 
dinheiro que podemos dizer que esta melhorando a vida do povo. Nos todos 11 
vereadores temos responsabilidade de acompanhar aonde esse dinheiro foi aplicado já 
fizemos esse compromisso mais até agora cumprimos e também o valor do precatório 
que foi adiantado pois a suspeita de superfaturamento em reformas de escolas que não 
servem mais ao município e outras que não pertencem mais ao município. Temos que 
atentar os órgãos de controle para isso. E na ultima vez que a secretária de saúde esteve 
aqui falou que infelizmente tem que esperar o recurso do ministério da saúde entrar para 
poder fazer o pagamento dos profissionais da saúde: médicos, enfermeiros técnicos e 
profissionais dos PSF. Nunca Araripe de nenhum profissional muito menos do PSF. Por 
quê? Então o vereador João Batista usou as palavras de um colega que diz na 
administração tem que ter planejamento, avaliação e execução, mais não está servindo 
para atual administração pois não se tem o mínimo de planejamento possível. É uma 
pena que o povo pagou caro para ver acontecer o que esta acontecendo, e infelizmente 
quem sofre mais é o mais humilde com consequências de uma má administração. 

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, 02 de Março de 2018. 
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Segundo Secretário PR 

ERIBERTO PAS DE CASTRO 
Vereador do PR 

FRAmiSCO AMORIM DE FIGUEIREDO 
Vereador PSD 

W JOANALETE MARIANO FORTALEZA 'JOANALETE MARIANO FORTALEZA 
Vereadora PC do B 

~ 0 JOÃO BATISTA DA SILVA NETO 
Vereador PDT 

1 ROÊERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBi ROBERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBRA 
Vereadom PDT^ A 

VERÔNICA DÁNTASi GUEl 
Vereadora PD 

ES FEITOSA 

LUZIMARIA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 

4 


