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

ATA m 039/2017
Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mi! e dezessete, às nove horas, no Plenário
Antônio Henrique de Lima. Reunirom-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, Roberta Antônia Almino Siebra e
Verônica Dantas Guedes Feitosa.
VÊÊimm^^t^i^S^íi^^lÊÉi^
(duração 30 minutos ArL 132 do Regimento Interno)
1.1- VERIFICAÇÃO DE QUORUM, LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA:
Vehficando-se o número legal, na forma Regimental o senhor Presidente determinou-me
fazer à chamada dos vereadores, onde constou a ausência da senhora Luzimáría do
Nascimento Santos. Em seguida, conforme dispõe o artigo 132 do Regimento Interno foi
realizada a leitura da ata da sessão anterior, o qual depois de lida e aprovada segue
devidamente assinada pelos vereadores presentes.
1.2- LEITURA DE DOCUMENTOS.
Constou a leitura do Oficio de n- 20/2017, da senhora Elisabete de Alencar Costa Santos
Presidente da APROSSEMA, o Sindicato APEOC em parceria com APROSSEMA, Solicita o
espaço da Câmara Municipal para a realização da assembleia, que ocorrera sábado dia
16 de Dezembro os 8:30 da manhã, Objetívando a criação dos Comissões Municipais
pelas cidades cearenses.
Constou a leitura do Oficio den^S OpPipo/s4/40BI
Em resposta ao ofício 124/2017/GP/CMA que versa sobre irregularidades na
distribuição de água através da Operação Corro-pipa, informa da impossibilidade da
presença dos militantes da OCP do 40 BI, tendo em vista que nesse período o
Comandante esta de férias, o Subcomandante
esta empenhado no Exercício de
apresentação
de reservista e o Chefe do Escritório da OCP nas atívidades de
fechamento financeiro da Operação Pipa com isso solicito o compreensão de não
poder participar do evento no momento e desde já nos colocamos a disposição para que
na segunda quinzena do mês de Janeiro de 2018 possamos realizar uma palestra sobre
Operação Pipa, esclarecendo suas condições de execução e duvidas que possam sugir.
13- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES.
Nenhuma matéria foi apresentada.

7]^^\ÍX^íSBS^SJnSSSíí(á\\v^cÂ€í de 45 m Art. 133 do Regimento
2.1-JULGAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO,
Nenhuma matéria foi apresentada.
22' PROJETOS DE LEIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISALTIVO E VETO.
Nenhuma matéria foi apresentada.
2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDAS E ANTEPROJETOí

15

Interno § 1^)

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, SESSÃO LEGISLATIVA 2017.

Constou a leitura do Projeto de Lei n^ 037 de 14 de dezembro de 2017, de iniciativa do
Senhor Jose Paulino Pereira; declara de Utilidade Pública, a Associação Comunitária
Hídrico dos Agricultores de Riacho Grande.
BnJTtniaúliIlliIlaifdiirariin 60 minutos Art. 134 do Regimento Interno e seus§§)
3.1 • MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES e ESPECIAL.
3.2 - APRECIAÇÃO DE VETOS DQ EXECUTIVO.
Nenhum Veto a ser apreciado.
3.3- DEMAIS PROPOSIÇÕES (INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS).
Nenhum Veto o ser apreciado.
3.4- MATÉRIAS EM PRIMEIRA E gEGUNDA DISÇUSgÂO.
Nenhum projeto enviado para discussão.
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis,
Decretos e Resoluções.
Foi posto em votação paro discussão o Projeto de Lei n^ 037/2017 de 14 de dezembro de
2017, Submetida a votação foi aprovado por unanimidade.
4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA:
Jose Ferreira de Alencar Filho

Usou a tribuna da casa o senhor Jose Ferreira de Alencar Filho, representando a classe
dos Professores, reivindicando a Precatória do FUNDEB, Desejou um Bom Dia aos
Vereadores, saudou aos colegas e o população presente, disse que por mais uma vez vem
falar sobre a precatória do FUNDEB, onde tem uma decisão do juiz que colocou que a
parcela da precatória é de 60% destinados aos professores daquela época e ate o
momento o senhor Jose Ferreira relatou que não viu manifestação dos vereadores
cobrando do gestor um projeto que possa garantir que o dinheiro seja realmente para os
professores, se escuta muito falar pelas ruas que este será aplicado em obras, o município
já recebeu 6 milhões correspondentes aos 20% que a ele foi destinado, e os outros 20%
aos advogados que entraram com o processo e os 60% corresponde ao magistério
daquela época este é o valor mínimo, então por que não liberar esse dinheiro logo, por
que ainda estar retido? Daqui a uns seis meses levantaram bandeiras em prol da
educação em respeito ao profissional de educação, é esse o nosso respeito? Nós temos um
dinheiro assegurado por Lei, que é um ressarcimento de uma divida que o Governo
Federal tinha, e não podemos usufruir desse beneficio por simplesmente não haver boa
vontade de entrega-lo a quem é o dono dele. Então o senhor Jose Ferreira veio solicitar
dos senhores vereadores que busquem se inteirar desse processo, para distribuir logo esse
dinheiro pois este será aplicado no município em compras aos comerciantes da cidade e
isso faz parte do crescimento municipal. Ressaltou que esta com uma cópia do
documento que já é uma segunda decisão que o Juiz delibera no Araripe que no caso ele
nega uma decisão que o município tentou onde pede que seja retirando para os
advogados em cima dos 100%. E o Juiz é bem claro quando diz que não pode pagar os
advogados com o dinheiro do magistério no caso os 60% por que esse é o valor mínimo
destinado aos professores, esse não é nenhum favor é um direito adquirido e deve ser
colocado de acordo com a Lei.
Francisco Nelson Duarte
Usou a tribuna da casa o senhor Francisco Nelson Duarte, Secretario de Educação do
Araripe. Desejou um bom dia a todos, saudou a todos os vereadores em nome do
i^residente Roberto Guedes. Bisse que a precatória criou uma expectativa em todos, e
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como esta a situação do precatório; o que eu tenho conhecimento é que desde o mês de
junho quando o município já foi contemplado com o precatório a assessoria jurídica
entrou com uma ação para que a justiça decida de quem é de direito ao precatório, disse
que o secretario de Educação e o Gestor que são os representantes no município tem que
ter muito cuidado com o Ministério Público e com Tribunal de Contas, pois podem
cometer improbidade, pois se for analisar a origem desse recurso ele é uma diferença
relativa ao FUNDEF que depois se transformou no FUNDEB, e se voltar no tempo os
professores da educação infantil não eram contemplado pelo FUNDEF, e agora no
precatório seria justo deixar esses profissionais fora? São pautas que temos que analisar,
então está aguardado que a própria justiça libere esse recurso, para evitar que outros
professores que não soo contemplados com esse dinheiro entrem na justiça e ganhe essa
causa e venha prejudicar os gestores, vamos aguardar a decisão da justiça para poder
tomar as medidas carretas, efoi dito aqui que o prefeito não tem interesse em pagar esse
dinheiro aos professores mais na primeira reunião que fizemos o gestor disse que esse
dinheiro não pertence ao município e sim aos professores. E após a justiça liberar esse
recurso é evidente que a câmara vai receber um projeto de Lei para poder ser feito o uso
desse valor.
Agenor Ribeiro
Usou a tribuna da casa o senhor Agenor Ribeiro Deputado Estadual, saudou a todos em
nome do presidente Roberto Guedes, disse que é uma honra esta usando a tribuna da
câmara, disse que irar explanar sobre a prestação de contas das demanda do deputado
na assembleia e convidar a todos para participar da Audiência publica que foi aprovada
pelo comissão de Desenvolvimento Regional de Recursos Hídricos da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceara, que será realizada dia 19 terça-feira às 9 horas no CRAS
do município de Salitre, onde iremos tratar sobre a crise Hídrica da região. Esse
problema hídrico é uma bandeira apartidária é uma questão que não se pode colocar a
disputa politica o partido, é um problema que aflige a região, aflige o nosso povo, e temos
que se unir para buscar a solução. Portanto tomando conhecimento do cinturão das
águas do rio São Francisco que tem no projeto original que vem até a cidade de Jatí a
Nova Olinda com recursos do Governo Federal, de Nova Olinda indo para Antonina indo
até Tauá até Crateús e de Crateús ate Fortaleza e ficando justamente as cidades de
Salitre, Campos Sales, Araripe, Potengi, Altaneira e Assaré ou seja só a região do Cariri
Oeste fora do cinturão das águas então tomando conhecimento disso o Deputado Agenor
Ribeiro ressaltou que fez questão de procurar aprovar essa audiência pública na
Comissão de Recursos Hídricos para que possamos debater com a região e ver a
possibilidade de incluir os nossos municípios no cinturão das águas. Disse que entrou com
um projeto de Lei complementar que cria a aglomeração urbana do Cariri Oeste que
abrange oito cidades Salitre, Araripe, Campos Sales, Potengi, Altaneira, Tarrafas e
Antonina do Norte e o que significa? isso para que possamos discutir os problemas da
região juntos onde cria o participação da câmara técnica com vereadores que defende o
seu município dentro dessa aglomeração urbana, disse que ficamos isolados dos demais
Estados do Ceará, então esse aglomerado urbano é justamente para trazer benefícios
para as nossos cidades como melhoria na segurança, saúde, recursos hídricos e outros. O
Deputado disse que tem 60 requerimentos e 10 projetos de Leis tramitando na
assembleia com pautas que favorecem toda essa região. Sem nada mais para o momento
r^\desejou um bom final de semana a todos e um feliz Natal, Feliz a\
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4,2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA.
Jose Paulino Pereira 10h45
Saudou os demais edis em nome do Presidente Roberto Guedes, e os professores presentes
em nome da professora Neide, disse que vem observando a questão dos precatórios há
alguns meses desde a polemica de antecipação de um milhão que houve nessa casa e o
município não precisou usar pois logo posterior o governo liberou os 40% que já foi
usada em algumas situações e a outra parte não sabemos como foi gosto esse dinheiro,
disse que precisam ver em que o dinheiro oriundos dos 40% foi realmente gasto e os 60%
disse que vem sendo cobrado por alguns professores uma posição dos vereadores em
relação a esse valor, pois o que se observa é que se depender do executivo o professor não
vai receber um centavo do que ele tem direito, lembram que quando o gestor esteve aqui
ele mencionava que esse dinheiro vinha deforma indenizotória, disse que o que escuta é
que o gestor vai usar esse dinheiro pra reformas de escolas, reformas de praça e calçar
ruas e não podemos permitir isso, o vereador Jose Paulino disse que acha viável que os
professorem contratem um advogado e entrem nesse processo como uma terceira
pessoas, pois se observo que existe uma briga politica entre os sindicatos, quando um dar
uma passo para resolver esse processo o outro diz que não dar certo. A classe dos
professores está sendo prejudicado com a não distribuição desse dinheiro que a eles foi
dado por direito, então é necessário que se tome uma providência, vamos nos unir ao
sindicato e ir para cima dessa causa não podemos mais esperar pois se esperarmos não
terá mais nem uma perspectiva boa.
Roberta Antônia Almino Siebra 11 hl O
Saudou os demais Edis em nome da vereadora Verônica Guedes e desejou um bom dia a
plenária, disse que essa semana foram instalados dois poços no município um no Sitio
Velho e o outro no Baixio dos Ramos poços que vão estar atendendo mais de 130 famílias
uma demanda dos vereadores Roberta £uedes. João de Vilma, Verônica Guedes e
Francisco Amorim, disse também que a primeira dama do Estado vai estar na próxima
quarta-feira no Município para implantar o programa "mais infância" que é um
programa que repassa do governo do estado para o município R$ 85,00 para cada
família carente e mais de 400 famílias vai estar sendo beneficiada com esse programa
aqui no Araripe, convidou a todos para trazerem suas crianças e participar do momento
natalino que vai acontecer amanha sábado dia 16 de dezembro às 9 horas na Praça Vidal
de Alencar onde vai ter a chegada do papai Noel de helicóptero e um show com Patati
Patota. Disse aos professores que conte com o apoio da vereadora Roberta Almino, pois
desde o inicio se fala que os 60% é destinados aos professores é tempo de se unir e chegar
a um consenso, e não vamos permitir que reduza qualquer valor que será para o
beneficio ao professor, pediu que o presidente Roberto Guedes providenciasse um
documento assinado por todos os vereadores solicitando a presença de uma pessoa aqui
que possa esclarecer mais sobre a liberação da precatória.
Joanalete Mariano Fortaleza
llhlS
Desejou um Bom dia a todos, disse aos professores que podem contar com o apoio de
todos os vereadores, para liberação desse recurso da precatória, e agradeceu ao
deputado Agenor Ribeiro pela presença, também pelo poço que conquistou através do
deputado para o Sitio da Alagoinha dos Ferreiros. Agradeceu ao Secretario de Educação
pela presença por ter esclarecido algumas duvidas sobre o precatória^ ^ /
oâo Batista da Silva Neto llhZl
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Saudou os demais edis em nome do presidente Roberto Guedes e a comunidade presente
em nome da senhora Clotilde, e o deputado Agenor Ribeiro e ao Secretario de Educação
Francisco Nelson. Disse da importância que é ter um deputado aqui da nossa região na
assembleia torna o município mais próximo para trabalhar as questões do Ceará que é
muito sofrido e muitas das vezes esquecida. Ressaltou sobre o reajuste dos professore, que
é para a valorização do magistério que ainda é uma questão muito polemica e não
deveria ser, existe um plano municipal o plano de cargos e salários que beneficia e regula
a dota base para reajuste do salário do professor, mais se observa o descumprimento do
gestor com esse reajuste, sabemos da Crise que vem abraçando o Brasil por conta desse
governo ilegível e que isso afeta muito mais os municípios pequenos que não tem nenhum
uma indústria apenas mão de obra que já é muito sofrida.
Disse que ficou sabendo que os professores estão recebendo o reajuste sem ser
amparados pela Lei, pois o executivo anualmente tem que estar observado o índice do
reajuste que é previsto na lei nacional paro que ele possa enviar para essa caso um
projeto de Lei que fala sobre a questão do índice de reajuste mais para todos não é
possível que vamos falar de professor e divida o mesmo professor que esta em sala de
aula sofrendo da mesma angustia de forma diferente, que incentivo vamos dar ao
professor de nível superior o se qualificar fazer uma pós-groduação se ele não tem direito
ao reajuste. Peço aos senhores professores que busquem esse direito se unam para que
seja cumprida essa Lei. Disse também que esteve no CAPS e observou que esta sendo feita
uma reforma que depois que os vereadores fizeram visita e contataram a secretaria de
saúde da situação que se encontrava o CAPS e ela rapidamente agiu para melhorar o
atendimento daquele setor, ficamos felizes quando as coisas acontecem, disse que foi
procurado por uma moradora da serra dos Gino com seu esposo que por vezes tem
ataque epilético e ela tem consultado ele com o psicólogo e a medicação que ele esta
fazendo uso não faz mais efeito e tem que interna-lo em uma clinica particular pois não
temos mais uma pública então entrou com uma ação na justiça para que o município
desse condição de mantê-lo na clinica, pois é um salário mínimo que tem que pagar,
precisamos conversar com a secretaria para tentar resolver, pois este não é um coso
isolado. Falou que tem que fazer analise das prestações de conta pois foi feito uma
reforma na escola dos Sipriano, e depois da demarcação do IBGE essa escola não
pertence mais ao município mais sim ao Estado do Pernambuco, e esto sendo construída
uma escola na Serra de Luiz Pereira no padrão FMDS que ira atender a demanda
daquela localidade, então como é se justifica pegar o dinheiro da precatória e investirem
reforma de uma escola que não é mais do município e há muito tempo não funciona com
alunos, sem nada mais para o momento desejou um bom final de semana a todos.
Francisco Bosco dos Santos 12hl5
Saudou a todos os Edis em nome do presidente Roberto Guedes, cumprimentou a
população presente em nome do Deputado Agenor Ribeiro e o parabenizou pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo na assembleia. Disse que gostaria que os
professores estivessem presentes para ouvir o que o vereador Francisco Bosco tem paro
falar sobre o assunto da precatória, pois desde que o mesmo surgiu é difícil acontecer
uma sessão que não seja debatido a pauta da precatória, e é triste ver um cidadão usar a
tribuna da casa e falar que não ver manifestação dessa casa no assunto da precatório,
pediu que o Secretario da casa Valdir Silvestre entregasse ao Professor Jose Ferreira uma
ópia do documento no qual os vereadores Francisco Bosco e Joanalete Fortaleza com a
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aprovação dos demais vereadores, pede que o executivo tome as devidas providências no
sentido de agilizar o desbloqueio da verba referente ao precatório. Agradeceu ao
excelentíssimo senhor Prefeito Giovane Guedes e sua equipe por ter atendido o pedido do
vereador Francisco Bosco uma demanda do povo a limpeza do açude Buracão, agradeceu
a todos que se empenharam nessa limpeza, disse também que todos os vereadores estão
abraçando a causa da precatória e que em nenhum momento o Prefeito Giovane vai tirar
o direito de a classe receber esse dinheiro.
Eriberto Pas de Castro 12h25
Saudou os demais edis em nome do Presidente Roberto Guedes e a comunidade presente
em nome do operador de maquinas "Dede Bolinha". Disse que lamenta que os professores
não tenham esperado para ouvir o discurso dos vereadores, lamento também que a
classe não veja que a câmara esta empenha em conseguir que o gestor agilize o
desbloqueio desse valor, mais que o prefeito não pode ir retirar esse dinheiro antes que o
justiça libere, então não adianta ficar com esse disse e me disse e colocando culpa no
prefeito, pois temos que esperar essa liminar da justiço. Tenho certeza que o prefeito tem
interesse em fazer o repasse desse valor o mais rápido possível para classe, ele nunca
disse que não iria fazer Parabenizou o Araripe em relação à contemplação com o
requerimento do Vereador Francisco Bosco disse que considera a limpeza do açude
Buracão como uma manutenção, relatou que em 2014 solicitou ao executivo da época
que fizesse uma manutenção na barragem do Riacho Grande mais que apenas fizeram
uma pequena limpeza, e amanhã vai ser feita essa manutenção através do Prefeito
Giovane Guedes, convidou a todos para prestigiar essa grande conquista. Falou do
"Projeto Conviver", e que esteve no sitio Segredo, e um proprietário do poço o qual
relatou que há 60 anos nunca viu um prefeito acompanhar esses trabalhos e um barreiro
se transformarem um açude o senhor Francisco Honório ficou emocionado com tamanha
grandeza que com certeza ira trazer beneficio para aquela comunidade. Relatou que tem
acompanhado os trabalhos do Deputado Agenor Ribeiro, o qual destinou um poço para o
Distrito de Riacho Grande, então estamos vendo o esforço o trabalho árduo e de sucesso,
que o deputado vem fazendo na assembleia pois faz apenas 2 meses que o deputado
assumiu e seus trabalhos já estão refietindo no município de Araripe, disse que gostaria
de parabeniza-lo pelos trabalhos que vem desenvolvendo nos representando na
assembleia, disse ainda que segunda-feira foi feito a perfuração do poço e que esta só
esperando o SISAR irfazer o instalação das bombas para mandar água para as torneiras
das casas dos moradores. Então é notório que as coisas estão acontecendo. 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, 15 de Dezembro de 2017.
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Vereador do PR
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Vereadora PDT
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