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LEGISLATURA 2017-2020, SESSÃO LEGISLATIVA 2017. 

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

ATA N3 03/2018 
Aos nove 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, Roberta Antônia Almino 
Siebra e Verônica Dantas Guedes Feitosa. 

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 das senhoras Luzimaria do 
nascimento Santos e Joanalete Mariano Fortaleza por motivo de enfermo. 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. 
Constou a Leitura do Oficio n^ 032/2018-GAB/SMS da senhora Ana Patrícia Guedes 
Araújo-Secretária Municipal de Saúde. 
Em resposta ao oficio n- 003/2018 GP/CMA no que se refere a reinvindicaçâo por parte 
do Sr. Vereador Jose Paulino Pereira, comunico que, por motivos de força maior, 
encontro-me impedida de atender o convite do mesmo para comparecer a sede da 
Câmara Municipal no dia 09 de fevereiro de 2018 e tratar sobre os assuntos mencionados 
no Oficio supracitado. Porem comprometo-me junto a V.Exa, ao Exmo. Vereador em 
questão a aos demais pares desta casa, que na sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2018 
estarei atendendo ao que me fora requisitado. 

Constou a leitura do oficio n- 02/2018 da senhora Soraia Januário do Nascimento-
J^^^n...,SirBtora Administrativa do Hospital HLLA. 

n\y Cumprimentado-o cordialmente, venho através deste comunicar que não poderei 
comparecer a sede da Câmara Municipal de Araripe no dia 09 de fevereiro de 2018, por 
motivo de viajem já agendada. 

Constou a leitura do oficio n- 04/2018 da senhora Ylnara de Alencar Teixeira-
Procuradora Geral Municipal. O qual faz referencia ao Precatório. 

1.3- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Constou a Leitura de uma Indicação 
Indicação de n- 005/2018 de iniciativa do senhor Francisco Bosco dos Santos; r> / 
Solicita ao Chefe do poder Executivo Munioipal, através da Secretaria competente \/ 
seguinte indicação: > r̂T> //C^ \h. 
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1. Que seja construída uma mini ponte na Av. Vicente Alencar Barbosa, em substituição 

a bueira ainda existente no local. 
2. Construção de uma quadra poliesportiva no Sitio Tanquinho. 
3. Construção de um mini posto de saúde no Sitio Baixio dos Ramos. 
4. Construção de um mini posto de saúde no sitio Tanquinho. 

2 - GRANDE EXPEDIENTE 3(duraçâo de 45 m Art. 133 do Regimento Interno § l^) 
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. 
BBBT!TH3BliTSfffl^fdiirarãn 60 minutos Art. 134 do Regimento Interno e seus§§) 
3.1 - MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES e ESPECIAL. 
3.2 - APRECIAÇÃO DE VETQg DQ EXECUTIVO. 
Nenhum Veto a ser apreciado. 
3.3- DEMAIS PROPOSIÇÕES (INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS). 
Foi posta em votação a indicação de n- 005/2018, submetida à votação foi aprovada 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. 
Nenhum Veto a ser apreciado. 

4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
Antonio Rodrigues da Silva 
Usou a tribuna da casa o senhor Antônio Rodrigues da Silva morador do Sitio Ipueiras de 
inicio desejou um Bom Dia a todos os presentes disse que é com muito prazer que vem a 
tribuna representar o povo da sua comunidade mais que traz um assunto muito 
desagradável que é iluminação pública, pois o Sitio Ipueiras mais precisamente as vilas 
Garrotes e vila dos Pedro estão na total escuridão com bicos de luz para ser restaurados, 
onde aconteceu na ultima terça-feira precisamente 8 horas e 40 minutos, dois meliantes 
não identijícados justamente por conta da escuridão, assaltaram os moradores daquela 
comunidade e uma garota que Jícou muito aterrorizada pois eles levaram o celular dela. 
O senhor Antônio Rodrigues diz que contou e são 16 postes para colocar luz e 3 para 
serem restaurados, não é algo difícil de se resolver então a comunidade conta com a 
ajuda de todos os vereadores para solucionar esse problema. 

4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
Roberta Antônia Almino Siebra 10h54 
Desejou um Bom Dia a todos e saudou a mesa em nome da vereadora Verônica Guedes, 
disse que ira iniciar falando sobre responsabilidade e compromisso, pois foi perceptível 

_^£L após a lida do oficio pelo secretario Jose Paulino a decepção dos professores Què/Y 
'^tavam no/)lenário em relação a ter algo mais definitiva nessa casa sobre o precatóriaCj I nojplená) 
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com a vinda da Procuradora. E não é de hoje que a vereadora Roberta Almino observa o 
esforço de todos os vereadores em relação a buscar alguém que traga respostas algo 
concreto a respeito do precatório, mais o que recebemos hoje foi esse papel com uma 
resposta que a procuradora enviou e que não nos deixou satisfeitos, porque queríamos 
que esta tivesse vindo pessoalmente para ser indagada e nos dar respostas mais 
concretas, acho que agora é o momento da câmara mandar uma convocação para que 
venha alguém ate a essa casa e nos deixar a par do que esta acontecendo que o 
precatório já foi liberado e não entregam logos a seus respectivos donos que são os 
professores. Disse que fica muito triste quando dizem nessa casa que os vereadores que 
não são da base do prefeito fazem picuinha politica, pois esse grupo de vereadores 
conseguiu para o município dois cursos e a vereadora Roberta Almino disse que entrou 
em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social solicitando o espaço para serem 
realizados esses dois cursos mais que não obteve retorno por parte da secretária. E 
graças a DEUS os cursos estão acontecendo, pois a vereadora Roberta Almino conseguiu 
um espaço particular para que o curso de manicure e pedicuro se realizasse; agradeceu a 
Escola AAA através da senhora Elizabete Alencar por ter cedido às cadeiras; Também 
que o Vereador João Batista conseguiu o espaço para que o curso de Bombeiro Hidráulico 
pudesse acontecer, sabemos que o município tem vários espaços ociosos que poderiam ter 
eido cedidos, a Vereadora Roberta Almino diz que é uma falta de respeitos, pois por 
diversas vezes não temos retomo nenhum de algumas secretarias. E finalizou dizendo da 
alegria que é ver o Sitio Baixio dos Ramos sendo comtemplado com a instalação da água 
nas torneiras das casas dos moradores daquela comunidade, pois foi uma conquista 
desses vereadores através do Fernando Santana representante do governo do Estado um 
poço para o Sitio Baixio dos Ramos e agora o povo vai ser contemplados com a água 
desse poço em suas casas. 

João Batista da Silva Neto llh04 
Cumprimentou o presidente Roberto Guedes e os demais Edis em nome da Vereadora 
Roberta Almino e a comunidade presente em nome de Dona Fransquinha, mandar um 
abraço aos que estão acompanhado a Sessão através da transmissão ao vivo pelo 
facebook, parabenizou o Secretario Valdir Silvestre pela ideia dessa transmissão que vai 
melhorar a transparência e o entendimento do que acontece dentro dessa casa 
legislativa. Falou a respeito de alguns atos simples como a busca de qualificação para o 
povo da nossa cidade e o empasse em relação ao instrutor onde queríamos que fosse um 
da própria comunidade com qualificação e perfil que era exigido para ser uma forma de 
renda para essa pessoa infelizmente não foi possível pois este teria que ser um 
Microempreendedor Individual e ter conhecimento com o curso a qual iria ministrar a 
aula. E também que lamentavelmente ainda se ver uma cultura aqui no nosso município 
que só existe o trabalho da prefeitura mais que essa não suporta tanta demanda e nos 
vemos os nossos amigos e familiares indo para outras Cidades e Estados em busca de 
sobrevivência. Por isso temos que buscar parceria com as Instituições SESC e SENAI, com 
o Governo do Estado para mudar a realidade dessas pessoas, mais o que se ver é que um 
governo que se diz ser para todos ser reduzido para um grupo de pessoas, pois não foi 
cedido espaço para realização desses cursos. O gestor precisa dialogar com todas as 
comunidades para tentar amenizar a angustia desses povos, e o gestor não faz nenhum 
esforço para/ssa^Aconteceu com os poços quando precisou de máquinasjiarvrcavar 
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algumas valas para a perfuração desses poços e agora não ceder espaço para esses 
cursos. E em questão do precatório o que se ver é que o executivo não tem interesse 
nenhum em pagar esse valor aos professores então é hora de provocar uma convocação 
para os responsáveis compareçam e dêem repostas sobre esse precatório. 

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 Fevereiro de 2017. 

ROBERTOG 
Preside, 

ES ARAUJO 
•amara 

FRANGI^ BOSCO DOS SANTOS 
Vice-presidente da Câmara 

^ /O ? r p ^ f ÍLINO PERORA-
PrimejfO Secretário 

FRANCISCfO DBOLIVEIRA FERREIRA 
Segundo Secretário PR 

ERIBERTO PAS DE CASTRO 
Vereador do PR 

FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREÕÒ' 
Vereador PSD 

c 

ML 
^ JOANALETE MARIANO FORTALEZA 

Vereadora PC do B 

^ 7 JOÃO BATISTA DA SILVA NETO 
Vereador PDT 

^AWU J U ^ t V ^ Ã̂r>>UW3 
Cy ROBERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBRA 

Vereadora PDT 
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Vereadora PDT 

LUZIMARIA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 

5 


