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

ATA m 02/2018 
Aos dois 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, Roberta Antônia Almino Siebra e 
Verônica Dantas Guedes Feitosa. 
nnaSin3?Bl̂ !nf5rifT3?n5 (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 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 de n- 001/2018 de iniciativa do senhor Francisco Bosco dos Santos; 
Solicita ao Chefe do poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente a 
seguinte indicação: que seja providenciada a aquisição de veículos, [carro e moto) 
destinados ao GCM - Guarda Civil Municipal. 
A segunda de n^ 002/2018 de iniciativa da senhora Roberta Antónia Almino Siebra; 
Solicita ao Chefe do poder Executivo Municipal, via Secretaria de Infraestrutura as 
seguintes indicações: 
1. Recuperação do calçamento da bifurcação ao lado da Igreja Congregação Cristã: 
2. Construção do calçamento das ruas de cima do Bairro Antônio Mendes. 
A terceira de n- 003/2018 de iniciativa do senhor Jose Paulino Pereira; 
Solicita ao chefe do poder Executivo Municipal em regime de urgência, a construção de 
um novo Cemitério para a sede do Município de Araripe/CE. 
A quarta de n-004/2018 de iniciativa do senhor Jose Paulino Pereira; 
Solicita ao chefe do poder Executivo Municipal em regime de urgência, a recuperação 

^ou a substituição do calçamento das seguintes ruas: 
Rua Antonio Henrique de Lima 

2. Rua Joaquim Paulino, todas situadas na sede deste município. 
A quinta de n- 005/2018 de iniciativa da senhora Verônica Dantas Guedes Feitosa; 
Solicita ao Chefe do poder Executivo Municipal, via Secretaria de Infraestrutura a 
presente indicação: que seja efetuada a pavimentação em calçamento da Rua Rafael 

iy Fernandes Dantas, Distrito de Brejinho, neste Município. 

2 - GRANDE EXPEDIENTE (duração de 45 m Art. 133 do Regimento Interno § l^) 
1 
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2.1- JULGAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
2.2- PROJETOS DE LEIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISAL TIVO E VETO. 
Constou a leitura Projeto de Lei n^ 002/2018, de 30 de Janeiro de 2018, de iniciativa do 
Senhor Francisco de Oliveira Ferreira. Dispõe sobre a denominação da nova Escola 
Municipal, localizada na Serra da Perua, Zona Rural, neste município, a qual fica 
denominada de ANTÓNIA BATISTA LIMA E SILVA. 
2.3- PROJETOS DE DECRETOS, RESOLUÇÃO, EMENDASE ANTEPROJETOS 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
^BSJj^^J^jjlTBlBfelfdiírarãn 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). 
Foram postas em votação as indicações de n^ 001/2018, n^ 002/2018, n^ 003/2018, n^ 
004/2018 e n- 005/2018, submetidas à votação foram aprovadas por unanimidade. 
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. 
Foi posto em votação o Projeto de Lei n- 002/2018 de 30 de Janeiro de 2018, Submetidos 
à votação foi aprovado por unanimidade. 
4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
Nenhum cidadão fez uso da tribuna. 
4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
Jose Paulino Pereira 10h39 
Saudou a todos os Edis em nome do Presidente Roberto Guedes, e desejou um Bom Dia a 
todos da Plenária. De inicio solicitou convite para a Secretaria de saúde do município 
para comparecer a essa casa para esclarecer algumas demandas a respeito de 
informações sobre a saúde do Município como o transporte de pessoas para o cariri o 
funcionamento do Hospital e PSFs e o convite se estende a direção do Hospital. Informou 
aos vereadores e integrantes da Comissão de Redução Final e Justiça que gostaria de 
mudar a data das reuniões da terça-feira para a quarta-feira vamos ver só a 
disponibilidade da Assessoria Jurídica. Lembrou de um oficio enviado a CAGECE 
solicitando informação sobre o abastecimento de água sede pelo poço PP5 se o mesmo 
começar a funcionar o qual obteve resposta através de oficio que será feito por 
determinação da Direção Estadual e Regional não deixa claro sobre as diretrizes só diz 
que após o funcionamento irar aguar os procedimentos Regional e Estadual. Solicitou 
também encaminhamento de oficio solicitando que a Procuradora do Município de 
Araripe Já para próxima sexta-feira o comparecimento da mesma na Sessão da Câmara 

^ para dar explicação de como é que esta a questão da liberação do Precatório dos 
professores, pois desde 21 de dezembro a Ministra Carmem Lúcia desbloqueou na ação 
chamada ação dos precatórios que corria na Décima Sexta Vara de Juazeiro do Norte, e 
desde a notícia da liberação que o município não se manifesta em relação a isso e são 
muitas as procuras por informação. Convidou os demais vereadores para agora no inicio 
das aulas fazer visitas às escolas para saber con/íeTèsta o funcionamento das aulas no 
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município de Araripe desde a questão da merenda escolar, estrutura física e professores e 
ainda ver como esta o andamento do reajuste dos servidores que já era para ter 
começado a ser pago no mês de janeiro e até agora nada, e também em relação o novo 
piso dos professores sabemos que o município tem até março para começar a pagar mais 
os vereadores vão ficar atento para que o município pague, pois é lei o novo piso vai 
chegar ao valor de 2.455,00 reais. 

Francisco Bosco dos Santos lOhSZ 
Cumprimentou o Presidente Roberto Guedes os vereadores e vereadora e a população 
presente saudar em nome do atual comandante da GCM o seu Aleft que estar presente na 
plenária. Iniciou agradecendo a administração pelo Projeto Conviver, onde o Gestor 
atendeu a um pedido do Vereador Francisco Bosco através de do Projeto efez a limpeza 
dos barreiros e açudes do Município onde os donos não tem condições de tirar dinheiro 
do próprio bolso para fazer essa manutenção em seus barreiros e o município através do 
prefeito Giovane Guedes fez esse trabalho. Disse que espera em breve estar agradecendo 
ao Prefeito pelos transportes da GCM. Disse ainda que o senhor Raimundo Ramos o 
procurou solicitando que fosse elaborado um Projeto para fazer uma mine ponte 
próximo ao Banco do Brasil pois os bueiros que tem lá não são o suficiente para jorrar 
toda a água da chuva e isso com certeza vai trazer beneficio para os comerciantes, 
condutores de veículos e moradores do referido trecho, disse ainda que em breve vai 
entrar com um requerimento solicitando a construção de dois mini posto de saúde um 
para o Baixio dos Ramos e o outro para o Sitio tanquinho onde o dono do terreno Antônio 
Oriel já fez a doação do terreno para ser construído o Mini posto no Tanquinho e o do 
Baixio dos ramos vai ser próximo a escola que já da Associação então não ser necessário 
usar outro terreno. Disse quem breve também irar entrar com um requerimento 
solicitando uma quadra poliesportiva para o Sitio Tanquinho. Lembrou que ate o mês 
Março inicia-se a construção da quadra poliesportiva da Serra do Mundéu disse que os 
vereadores não deve esperar só pelo gestor e procurem os seus deputados para trazer 
emendas para construir quadras poliesportiva, calçamentos e demais obras para o 
Município eé de grande valia que os legislativo ajude o prefeito na sua gestão aprovando 

'S projetos que esse manda para o Legislativo. 

Verônica Dantas Guedes FeitosallhOZ 
Saudou os demais edis em nome do presidente Roberto Guedes e desejou um Bom Dia a 
todos da plenária de inicio parabenizou o vereador Francisco de Oliveira pelo 
requerimento do Mini posto para Serra dos Feliciano e há 15 anos atrás o atendimento 
era feito em residências e escolas não tinha nenhuma estrutura física e agora com a 
construção desse mini posto vai melhorar mais o atendimento pois nem sempre tinha 
privacidade para que os pacientes conversassem com os profissionais. 

João Batista da Silva Neto llh04 
Saudou os demais edis em nome do presidente Roberto Guedes e a comunidade em nome 
de Dona Iva mulher batalhadora exemplo de mãe e cidadã Araripense. De inicio pediu 
que o Legislativo começasse a praticar mais o que manda o Regimento Interno dessa 
casa, pois quem esteve presente na sessão extra realizada no mês de Janeiro nessa casa 
viu que o Regimento foi descumprido totalmente rasgado precisamos que o presidente 
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faça jus a sua posição e seja um guardião desse regimento e garanta todas as sua 
prerrogativas ate então que é o que tem validade até o mometo e possa ser colocado em 
pratica até que aconteça algumas mudanças que são necessárias porque tem muitas 
coisas conturbadas, omissas e outras que não faz mais sentido e ele é o rege toda a 
atuação desse Legislativo Município, então é convidar todos os vereadores que queiram 
dar sua contribuição no sentido de aperfeiçoar esse regimento e que de fato não seja 
apenas cobrados mais que seja cumprido por todos nessa casa. Disse que fica muito feliz 
quando o Vereador Francisco Bosco e Francisco de Oliveira pelas conquistas nessa 
administração, e já se diz um bordão de um grande jornalista é que o Brasileiro sofre de 
memória curta e melhor remédio para isso são lembranças e o vereador João Batista 
lembrou da captação das seis escolas públicas do município que foi feita pela gestão 
anterior e se sabe o motiva que não levou a conclusão dessas obras, o trabalho que a ex-
secretária Dona Heliane que deslocava para as comunidades para fazer o levantamento 
do numero de alunos para devidamente colocar o município a concorrência de escolas no 
padrão FMDE, estamos vendo que estão sendo concluído algumas e outras ainda em 
andamento, e isso é muito importante, pois as vezes o grande mal de novos governos é 
não levar a frente o que estar dando certo pelo simples fato de não ter sido nada do 
cunho dele e alguns projetos importantes para o nosso povo esta sendo deteriorado e até 
param de funcionar o vereador João Batista lembra que fez requerimento solicitando a 
volta do funcionamento do Cine Teatro Governador Miguel Arraes e ate o presente 
momento nada foi feito a praça da Cohab IH já muito deteriorada e não foi inaugurada 
nem colocaram a placa. Estamos presenciando essa crise das Instituições no nosso País e 
ouvimos a fala da Ministra Carmem Lúcia na abertura dos trabalhos do Judiciário, ela 
falava do cumprimento da Leis e o funcionamento orgânico das Instituições que 
nenhuma instituição afrontasse a outra para tentar medir forças mais que tentassem ser 
mais harmónica para que assim funcionassem melhor e os cidadão recebessem os 
serviços propostos por cada um e é isso que os vereadores devem seguir essas instruções 
para que procurem trazer benefícios para as comunidades, inclusive conquistamos para 

- a nossa comunidade um projeto chamado criando oportunidades do Governo do Estado 
do Ceará o curso de Bombeiro Hidráulico que terá inicio terça-feira que é uma maneira 
de criar oportunidade nessa grande falta de emprego também o curso de manicure e 
pedicure e esses cursos esta a disposição de todos os vereadores a procura por esses 
cursos para o município. Parabenizou o vereador Jose Paulino pelo o convite a secretaria 
e saúde e Procuradora do município mais dizer que também os profissionais dos PSFs e 
agentes de saúde e endemias estão recebendo com um mês dentro ou seja passa o mês 
trabalhando entra o outro mês e com a entrada do outro mês é que estão começa receber 
o quais estavam a ponto de paralisarem os trabalhos não só por falta de condições não só 
estruturais e material mais também fmanceiro. Disse da irresponsabilidade de deixar 
três meses de conta de energia atrasada da casa de um cidadão que cedeu para o 
funcionamento do poço da Cohab III que abastece aquela comunidade e outras 

J> comunidades vizinhas, e o vereador ressalta que procurou o responsável para solucionar 
^ o acontecido este resolveu e o poço volto a funcionar mais peço o mínimo de organização 

possível pra que isso não volte a acontecer. 

Eriberto Pas de Castro llhlS 
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Saudou os demais edis em nome do presidente Roberto Guedes e a todos da plenária em 
nome da GCM. Ressaltou que dito que o ano de 2017 foi melhor ano de trabalho no 
legislativo, e hoje foi cobrado nessa casa saneamento básico do Brejinho, de cemitério 
público, de falha na Secretaria de Educação. Lembrou que o distrito de Riacho Grande 
sofrendo com a falta de matérias na gestão anterior e os profissionais não tinha como 
fazer um bom trabalho. Disse ainda que na gestão passada foi fechada a escola do sitio 
Teixeira e a nova gestão reabriu pois viu que tinha necessidade daquela escola voltar a 

funcionar; essa gestão vem desempenhando um bom trabalho com o Projeto Conviver fez 
um trabalho belíssimo nos pequenos e médios barreiros e açudes, as estradas estão todas 
reformadas e isso melhorar a vida do agricultor, disse também que vereador esta aqui 
para levar as demandas pra o prefeito e oferecer ajuda; lembrou que fez requerimento 
para a limpeza da barragem do distrito de Riacho Grande no ano de 2013 e não foi 
atendido mais que agora o prefeito Giovane Guedes fez essa manutenção e toda a 
comunidade ficou muito feliz. O que se ver é que ficam fazendo picunha politica por que a 
cidade alaga quando chove que tem buraco aqui buraco ali só critica e não fala do foi 
realizado do foi feito como a escola da Perua, a escola da Serra de Luiz Pereira, a quadra 
poliesportiva o calçamento das ruas do distrito de Brejinho; o prefeito tem que ter um 
planejamento pois o município depende da união. O prefeito Giovane Guedes se 
comprometeu em resolver o problema dos transportes da GCM. E em relação o Precatório 
que também foi citado aqui disse que o melhor meio de resolver é se organizando e indo 
até o ministério no Juazeiro do Norte e ouvir do próprio Juiz o porquê da não distribuição 
ainda pois o vereador Eriberto Pas disse que esteve lá e o Juiz o informou que foi sim 
desbloqueado através de uma liminar pela ministra Carmem Lúcia mais que tem a 
necessidade de passar pela corte e ai sim pode ser distribuído. 

Roberta Antónia Almino Siebra 1 lh25 
Saudou a mesa em nome do vereador João Batista e a todos os cidadãos Araripenses em 
nome de sua filha Isabela Almino Siebra de Sousa Pereira. Disse que hoje se inicia os 
trabalhos do legislativo e já teve projetos, requerimentos em busca de melhoria para o 
nosso povo. A vereadora Leu um discurso que tinha preparado para a primeira sessão 
com o seguinte texto. "Infelizmente nossa cultura politica nos traz a falsa ideia de que 
temos que escolher bem os Chefes do Poder Executivo (Prefeitos, Governadores e 
Presidente), pois eles que irão governar, e que os cargos do Legislativo (Vereadores, 
deputados Estaduais e Federais e Senadores) são meramente inferiores, subordinados as 
or:dens do Executivo, e que só servem para "criar Leis". Tal percepção deve ser totalmente 
esquecida, pois mais do que um mero "fazedor de Leis", o legislativo é um poder 
independente, que além de criar normas que vão regulamentar toda a vida da população, 
tem também como função primordial fiscalizar e até mesmo em alguns casos julgar os 
atos do Executivo. O vereador, pelo contato direto com a comunidade ou com entidades 

'^que representam a sociedade organizada, avalia as necessidades reais da população. 
^ Muitas pessoas desconhecem as principais funções do vereador. Isto não é algo que 

acontece somente em Araripe, mais praticamente em todos os municípios do Brasil. Uma 
cidade se constrói com um poder Legislativo Forie e atuante! Os vereadores são agentes 
políticos investidos de mandatos legislativo municipal. São a força representativa do 
povo participando das atribuições da Câmara Municipal, através de seus mandatos. O 

ereador, pelo contato direto com a comunidade ou com enj^dad^s que r^epresentam a 
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sociedade organizada, avalia as necessidades reais da população, também de caráter 
local, tais como Saúde, saneamento básico, educação moradia, transporte escolar, uso do 
solo, Coleta de lixo, iluminação pública entre outras e as denuncias quanto a prestação 
dos serviços públicos. Também busca, pelos instrumentos competentes, a solução para 
problemas e carências existentes no município. Esta forma de trabalho, atendendo a 
comunidade, investigando denuncias, fiscalizando o poder Executivo e procurando 
sempre melhorar o funcionamento do legislativo, tem trazido bons resultados e o 
respaldo das nossas as ações junto à população araripense. 
Ao vereador compete ainda: participar de todas as discussões e votar nas deliberações do 
Plenário; votar na eleição da Mesa Diretiva; apresentar proposições que visem ao 
interesse coletivo; concorrer aos cargos da Mesa Diretiva e participar das Comissões; e 
usar da palavra em defesa das proposições apresentadas. Que visem o interesse público. 
Divergências sempre existirão, vivemos em uma sociedade Plural, as pessoas são 
naturalmente diferentes e únicas e tem todo direito de expor seus pensamentos, e aqui 
nessa casa Legislativa, essas diferenças devem aflorar E como um direito fundamental de 
um local primordial exercício da democracia, a liberdade de expressão deve ser tratada 
como um direito inalienável, e as opiniões divergentes de qualquer um precisam ser 
sempre respeitadas. Nesse sentido, nesse inicio de mais um ano legislativo o que espero é 
que sejamos realmente respeitados, que mesmo estando em lados opostos nas matérias 
que serão aqui debatidas, prevaleçam os princípios do bom relacionamento, do trato 
amigável, que o embate fique restrito ao campo politico e que os aspectos pessoais e a 
vida privada de cada um seja preservada. Só assim manteremos o respeito e a 
independência que o Poder Legislativo precisa para continuar sendo útil para ajudar 
Araripe a trilhar o caminho da prosperidade. Trabalharemos sempre na defesa dos 
interesses do povo que representamos e desse norte não nos desviaremos nunca, e peço 
que saibamos conviver com divergências e vamos juntos ajudar a construir a cidade dos 
nossos sonhos. Um bom ano legislativo para todos nós. Muito obrigada". 

Francisco Amorim de Figueiredo llh34 
Saudou os demais edis em nome do Presidente Roberto Guedes e desejou um bom dia a 
todos os presentes. Ressaltou que já faz mais de dois meses que solicitou luminárias para 
as ruas do Distrito de Riacho Grande que esta no escuro e a administração não resolveu 
esse problema, falou também da limpeza dos açudes publico do sitio Ipueira, sitio Espera 
gite não foi feito a limpeza o vereador indagou o porquê de não ter sido feita a limpeza 
desses açudes. Disse ainda que tem estrada no distrito de Riacho Grande que nunca foi 
passada a máquina o atendimento do posto de saúde não é bem feito pois não tem 
material apenas tem o atendimento do dentista. Disse que o vereador foi eleito para 
cobrar as demandas ao Gestor para melhorar para a população pois se estiver bom para 
o povo não irar ter reclamações. 

Francisco de Oliveira Ferreira llh39 
Saudou os demais edis em nome do Presidente Roberto Guedes e desejou um bom dia a 
todos os presentes. Disse que infelizmente na ultima sessão se falou que a CRP não tinha 
nada a ver com convénios e emendas para o município, então o vereador procurou saber 
se realmente a CRP tinha influencia sobre as emendas que entram no município e os 
vereadores solicitam calçamentos, obras e demais demandas mais faie por não possuir 
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ainda o CRP o Araripe vai ficar impossibilitado de receber recursos federais, se a mesma 
não estiver em dias com o município as obras iniciadas vai ter que ser paralisadas pois 
não virar mais recursos para finalizar Falou que o IPREMA tem 35 requisitos e 34 esta 
regularizados e esta em destaque em vermelho a CRP essa é a preocupação pois vai 
prejudicar o povo e por conta que a CRP não esta em dias o município não vai poder mais 
fazer obras. 

Joanalete Mariano FortalezalZhOO 
Disse que participou de uma reunião que debateu o problema que o município vai 
enfrentar por conta da não aprovação do Projeto 01/2018 que fez com a CRP não fosse 
regularizada o Araripe vai ficar impossibilitado de receber emendas e também vais 
prejudicar os servidores. 

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 Fevereiro de 2017. 

ROBERTO GUEDES ARAUJO 
President$'da^mara 

FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA 
Segundo Secretário PR 

f. L 
ERIBERTO PAS DE CASTRO 

Vereador do PR 

^yy^^c^^^o X T ^ ^ ^ t ^ ^ ôó^jj/mTyÇyl? 
FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO 

Vereador PSD 

JOANALETE MARIANO FORTALEZA 
Vereadora PC do B 
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O-
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO 

Vereador PDT 

ROBERTA'ANTONIA ALMINO SIEBRA 
Vereadora PDT 

I 

VÊnÒNtCA DAfijTAS GUEDES FEITOSA 
Vereadora PDT 

LUZIMARIA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 
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