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

ATA 07/2018 
Aos nove 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, 
Francisco de Oliveira Ferreira, Jose Paulino Pereira, João Batista da Silva Neto, 
Joanalete Mariano fortaleza, Luzimaria do Nascimento Santos, Roberta Antônia 
Almino Siebra e Verônica Dantas Guedes Feitosa. 
iaaawiiawi^i^aiiiajiia (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 presença de todos. Em seguida, 
conforme dispõe o artigo 132 do Regimento Intemo 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 da indicação de n° 013/2018 de iniciativa do senhor Francisco Bosco 
dos Santos, solicita do Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria 
Competente as seguintes indicações: 

1. Construção de uma quadra Poliesportiva para o sitio Mulugu, neste Município; 
2. Construção de duas lombadas na Rua Santos Dumont, no bairro Campo de Avião, 

em frente às casas da senhora Zeneide e do Senhor Cícero. 
n«cig#iiuniaianaaMiaJiiafduracão 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° 005/2018, de 06 de março de 2018 de iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo Municipal Giovana Guedes Silvestre. Cria Escola Municipal de 
Educação Básica no Município de Araripe. 
Constou a leitura do Projeto de Lei n° 006/2018, de 06 de março de 2018 de iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo Municipal Giovana Guedes Silvestre. Institui a Escola e Banda 
de Musica Municipal Tabelião Jose Humberto de Alencar, bem como a "Bolsa Incentivo a 
Arte" voltada aos integrantes da Banda de Musica Municipal. 
Constou a leitura do Projeto de Lei n° 007/2018, de 07 de março de 2018 de iniciativa da 
Senhora Joanalete Mariano Fortaleza. Declara de Utilidade pública, a ASSOCIAÇÃO 
DOS AGRICULTORES DA SERRA CIPRIANO. 
Constou a leitura Projeto de Lei n° 008/2018, de 07 de Março de 2018, de iniciativa da 
Senhora Joanalete Mariano Fortaleza. Dispõe sobre a denominação do CENTRO DE 
SAÚDE DA MULHER, neste Município, o qual fica denominado de: MARIA LUCIMAR 
PAULINO DE UMA. 
Constou a leitura do projeto de Lei n° 009/2018, de 09 de março de 2018 de iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo Municipal Giovana Guedes Silvestre. Concede reajuste de 
vencimento aos servidores ocupantes de cargos de professor para fim especifico de 
adequação ao piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério público da 
educação básica, nos termos em que preceitua a Lei Federal N" 11.738/2008. 
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2.3' PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOS. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
KMi!gIi!5|TiHl»lHfiVduração 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). 
Nenhum Veto a ser apreciado. 
3.4- MATÉRIAS EM PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO. 
Nenhum projeto enviado para discussão. 
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis, 
Decretos e Resoluções. 
Foram encaminhados para análise e apreciação das comissões permanentes da Câmara 
os seguintes Projetos de Leis: Projeto de Lei 05/2018, de 06 de março de 2018 -
Projeto de Lei n° 06/2018, de 06 de março de 2018 - Projeto de Lei n° 09/2018, de 09 de 
março de 2018. 
Foram postos em votação os Projetos de Leis: n° 007/2018 e n° 008/2018 de 07 de março 
de 2018. Submetidos à votação foram aprovados por unanimidade. 
4.1- P E S S O A S QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
Francisco Nelson Duarte 
Usou a tribuna da casa o senhor Francisco Nelson Duarte, Secretario de Educação do 
Município de Araripe. Saudou a todos os vereadores em nome do presidente e desejou 
um bom dia a todos os presentes. Parabenizou a todas as mulheres pela passagem do 
dia intemacional da mulher disse que compara as mulheres com o sal "que está sempre 
ali mais passa despercebida, mais na sua ausência deixa todas as coisas sem sabor". 
Disse ainda que veio a essa casa em resposta ao oficio 010/2018 expedido pelo 
presidente Roberto Guedes que solicita da secretaria de Educação informação acerca do 
reajuste salarial do magistério. Disse ainda que o projeto já apresentado pelo 1° 
Secretário na casa, ocasião em que deu mais algumas explicações para ficar mais 
esclarecido. Ressaltou que hoje o quadro efetivo de professores é de 200 profissionais 
sendo 39 da educação infantil e 161 do ensino fundamental I e II de 1° ao 9° ano, dos 39 
de educação infantil apenas 05 não tem o nível superior e dos 161 apenas 06 não tem 
nível superior ou seja dos 200 profissionais apenas 11 não tem nível superior e é 
justamente desses que a Lei Federal assegura que estes não podem receber o salário 
inferior ao valor do piso Nacional em 2015 o salário do professor de nível médio era de 
1.917,78 e o de nível superior 2.049,78 ou seja o profissional de nível superior já tinha 
uma remuneração de 6,88% a mais do que os de nível médio. Para 2016 o reajuste dado 
pelo governo federal foi de 11,33% passando o valor do piso nacional para 2.135,64 e em 
2016 a administração municipal concedeu aos profissionais de nível superior um 
percentual de 13% ou seja, a administração investiu e passou a ser o valor de 2.316,25. 
Em 2017 o reajuste do piso nacional foi de 7,64% passando para o valor de 2.298,80 
então em 2017 já tínhamos um temor de um ano muito difícil de receita e a administração 
não tinha como conceder aumento para o professor de nível superior uma vez que o 
salário deste já era de 2.316,25 superior ao valor do piso. Também em 2017 não foi 
concedido aumento ao profissional de nível médio uma vez que o projeto foi enviado para 
essa casa e não votado então não foi reajustado o salário do nível médio. E agora em 
2018 o projeto vai contemplar o reajuste dos profissionais de nível médio de 2017 como 
também os dos profissionais de nível superior de 2018. A inflação do ano passado foi de 
2,8% e OJ reajuste do salário dos profissionais da educação do piso para o ensino médio 

de 6/^^% que o valor hoje para o piso nacional é de 2.455,35 onde obterão ojma 
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diferença de 163,16, isso foi o valor que o professor de nível médio não recebeu em 2017 
e vai ser pago agora em duas parcelas seguintes março e abril, cada professor de nível 
médio vai receber 2.121,08 que essa é a diferença de 2017. Para os professores de nível 
médio de 2018 será pago como diferença que retroage ao mês de janeiro o valor de 
156,55 que também será pago em março e abril, e em relação aos profíssionais de nível 
superior a diferença de janeiro e fevereiro e a administração poderia de forma económica 
ajustar o valor do salário dos profissionais de nível superior ao piso uma vez que a data 
base de reajuste é março mais por eles estarem recebendo abaixo do piso nacional 
também serão reajustados retroagindo o mês janeiro. Disse que administração vem 
sempre buscando valorizar os profíssionais da educação. Relatou que os motoristas 
também tiveram uma diferença de reajuste do salário que será pago agora no mês de 
março. Após suas explanações os vereadores o indagaram com assuntos sobre 
transporte escolar, precatório e outros, oportunidade em que o mesmo respondeu a todos 
com clareza. 
4.2 - V E R E A D O R E S INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
João Batista da Silva Neto 
Saudou aos demais Edis em nome do presidente Roberto Guedes e comunidade 
presente aos que acompanham a sessão pela transmissão ao vivo pelo FACEBOOK, 
parabenizou e agradeceu aos funcionários que buscam a melhor qualidade dessa 
transmissão. Registrou homenagem ao dia intemacional da mulher Agradeceu à senhora 
Doutora Janir, (Delegada de Polícia de Araripe) que esteve na radio de Araripe a convite 
do vereador senhor João Batista da Silva Neto para que ela levasse aos ouvintes mais 
conhecimentos acerca da Lei Maria da Penha, bem como as mudanças na Lei do 
Assédio. A mesma é titular da delegacia civil do município de Araripe, também já 
trabalhava na delegacia especializada de combate a violência a mulher na região do Cariri 
há 8 meses. Uma pessoa de uma sensibilidade extraordinária e uma disposição de 
atender aos chamados impressionante, o vereador senhor João Batista da Silva Neto 
falou das inúmeras violências sofridas pelas mulheres, violência física, psicológica, sexual 
e etc. praticadas muitas das vezes pelo seu conjugue e que por medo deste vim a fazer 
algum mal se sentem coagidas e não procuram uma delegacia para fazer a denuncia 
mesmo sabendo que existe uma Lei que vai as amparar Deu como exemplo sua mãe e 
sua irmã que foram vitimas que apanhavam de seus conjugues e tinham medo de 
denuncia-los, pois sofriam ameaças. O mesmo relata que por ter vivenciado esses fatos 
em sua infância felizmente ele é um homem de bem que respeita a sua mulher e honra 
sua família. 
Jose Paulino Pereira 
Parabenizou todas as mulheres pela passagem do dia Intemacional da Mulher, disse que 
todos os dias temos que honrar as mulheres todos os dias amando-as e respeitando, 
esse dia é simbólico pra fazer uma reflexão se realmente esta acontecendo temos que ter 
o interiaço de amor e respeito com as mulheres. Falou da luta da classe de professores e 
sindicatos que esteve na câmara em reunião com o Presidente senhor Roberto Guedes 
Araújo, o vereador senhor Jose Paulino Pereira e vereadora senhora Roberta Antônia 
Almino Siebra, cobrando que o executivo mandasse a essa casa o Projeto de Lei com a 
questão do Reajuste que não ouve o ano passado, e consequentemente quando isso não 
acontece há a desvalorização do profíssional. E na oportunidade o presidente ressaltou 
que havia entrado em contato com o Secretario e este ficou de mandar o Projeto com 
esse reajuste e chegou hoje com certeza será aprovado próxima sexta-feira por esse 
legislativo, mais não poderíamos deixar de registrar essa luta dos professores, sindicatos 
e todos, pois temos que ter essa preocupação com a melhoria principalmente com a 

cação. B^a-se muito em mudanças mais não há mudanças se não tiver uma boa 
eduçação/e e^ta começa desde o motorista que leva as crianças para escola, do porfeir 

u 



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE - CEARÁ 
WBm PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

-JBteWL RUA LEONÍLIA ÁUREA DE ALENCAR 100 - CENTRO - CEP 63.170-000 - ARARIPE/CE 
-^HflF ^ l^ ' ' ' ' 12477956/0001-68 - TEL 88 3530 1246 - 88 3530 1697 

~ LEGISLATURA 2017-2020. SESSÃO LEGISLATIVA 2017. 
do diretor da merendeira do Professor que esta ali se dedicando em sala de aula e essa 
valorização faz com que esse profissional trabalhe melhor Esse legislativo faz o papel de 
lutar por essas melhorias, pois o executivo não faz nada se o legislativo não for um 
legislativo atuante. Em relação ao precatório o vereador senhor Jose Paulino pereira disse 
que a cobrança hoje do município é o precatório que espera que tragam logo a essa casa 
uma resolução objetivo pois essa é mais uma fornia de valorização desses profissionais. 
Joanalete Mariano Fortaleza 
Parabenizou o Secretario de Educação o Senhor Francisco Nelson Duarte pelas suas 
explanações hoje e também por sempre estar a disposição de tirar as duvidas da 
comunidade. Parabenizou também o vereador Senhor João Batista da Silva Neto pelas 
palavras dele hoje. Convidou a todos para participar da inauguração da Internet Livre na 
praça do Pajeú que acontecera amanha com a atração do de Edinaldo dos teclados e 
também que em breve será inaugurada a internet livre da praça de Alagoinha da 
Grandeza que uma preocupação da Vereadora Senhora Joanalete Mariano Fortaleza com 
os Jovens que se deslocavam até o centro do Araripe para fazer as pesquisas dos 
trabalhos Escolares. 
Verônica Dantas Guedes Feitosa 
Desejou um Bom Dia a todos saudou a mesa em nome da vereadora senhora Luzimaria 
do Nascimento Santos. Parabenizou as mulheres pelo dia Internacional da Mulher, mais 
que o dia das mulheres são todos dias. Desde que haja o respeito e compreensão. Se 
solidarizou como o vereador senhor João Batista da Silva Neto por ter exposto a sua vida 
íntima e disse que bom que o mesmo se tornou um homem amoroso, carinhoso, educado 
pois seguiu o caminho bem, pois muitas das pessoas que vivenciam os fatos de violência 
praticada pelo pai contra a mãe seguem o caminho do mal. Desejou a todas as mulheres 
guerreiras, batalhadoras incansáveis que não apenas no dia 8 de março mais em todos 
os dias sejam tratadas com respeito. 
Roberta Antônia Almino Siebra 
Desejou uma boa tarde a todos os presentes, falou que havia feito uma solicitação ao 
deputado Domingues Neto, solicitando internet para todos aqui no município de Araripe, e 
acabamos de receber de forma informal que o município será contemplado com intemet 
para todos. A vereadora senhora Roberta Antônia Almino Siebra ressalva que ficou muito 
feliz, pois sabemos o quanto é fundamental a internet hoje para as pessoas e esse projeto 
vai estar sendo instalado no município de Araripe pois o nosso município já foi 
contemplada. Citou uma frase da escritora Cora Coralina "Eu sou aquela mulher a quem o 
tempo muito ensinou, ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, 
renunciar as palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser 
otimista". E com certeza essa é a luta diária das mulheres que apesar de ser tida como 
sexo frágil são guerreiras, fortes e batalhadoras. 

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, 09 de Março de 2018. 

ROBERTO GUEDES ARAUJO 
Presidente da Câmara 
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JOSÉ PAULINO PEREIRA 
Primeiro Secretário 

FRANGISCp DE OLIVEIRA FERREIRA 
Segundo Secretário PR 

ERIBERTO PAS DE CASTRO 
Vereador do PR 

FRANCISCO AMORIM DE FIGUEÍREDO 
Vereador PSD 

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

'^iM/m. 4^-4eT^^ <M^/i^ 
ROBERTA ANTONlA ALMINO SIEBRA 

O-Vereadora PDT 

VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA 
Vereadora PDT 

I LUZIMARIA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 
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