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LEGISLATURA 2017-2020, SESSÃO LEGISLATIVA 2017. 

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Araripe, Es tado do Ceará. 
"Primeiro Período Legislat ivo" 

ATA N"* 022/2017 
Aos Sete dias do mês de Juiho de dois mH e dezessete, às nove fioras, 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 Pás 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, Roberta Antônia Almino Siebra e 
V^rôn/caDaf?tosGt/edes Fe/tosa. 
iHa=í>liJai^MaMaai]l5l^Mia (duração 30 minutos Art. 132 do Regimento Interno) 
f.f - VERIFICAÇÃO DE QUORUM, LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: 
Vehficandose o número legal, na forma Regimental o senhor Presidente determinou-me 

fazer à chamada dos vereadores, onde constatou ausência da senhora Luzimária do 
Nascimento Santos. 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 a ser apresentada. 
1.3' LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Constou a leitura de Cinco Indicações: 
A primeira de n^ 072/2017 de Iniciativa do senhor José Paulino Pereira; 
Solicita ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal em regime de urgência as seguintes 
indicações: Construção de um novo cemitério para a sede do município de Araripe, 
Estado do Ceará; também recuperação do calçamento da Rua Antônio Henrique de Lima, 
neste município. 
A segunda de n- 073/2017 de iniciativa da senhora Joanalete Mariano Fortaleza; 
Solicita do Poder Executivo Municipal, via Secretaria de Infraestrutura os seguintes 
Expedientes: que seja feito a limpeza do cacimbão público, situado na Rua Professor Felix 
Pereira, Distrito de Pajeú, bem como construir um muro no seu entorno. 
A terceira de n- 074/2017 de Iniciativa do senhor João Batista da Silva Neto; 
Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, através das pastas competentes, as 
seguintes indicações: Que através da Secretaria de Infraestrutura, seja feita a 
recuperação e manutenção da iluminação do centro religioso da Cruz do Monte, pois o 
mesmo se encontra com boa parte da iluminação às escuras, oferecendo assim, 
insegurança aos fiéis e demais visitantes que frequentam aquele local nos horários 
Noturno. Também que através dos recursos de emendas parlamentares, e/ou recursos da 
repatriação, ou até mesmo recursos próprios, construa uma pracinha na comunidade da 
lagoa da Mata (ou São Francisco, como também é conhecido). 
A Quarta de n^ 075/2017 de Iniciativa Roberta Antônia Almino Siebra; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, as seguintes Indicações: Colocação de 

tmsxarradas de piçarras na rua José Ferreira da Silva, Bairro Antônio Mendes; também 
recuperação do calçamento da Rua Simplício Alencar no trecho ao lado da Secretaria de 
açâo social do Município, ^eguindo em direção a pracinha do Bairro Alto da Caixa 
d^água. 
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A Quinta de n^ 076/2017 de Iniciativa da Senhora Roberta Antônia Almino Siebra; ^ 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que se digne de interceder junto as 
Secretarias e órgãos do Poder Executivo Municipal, principalmente a Secretária de Saúde 
que possuí CPD - Centro de Processamento de Dados, no sentido de dar cumprimento ao 
An. J^'_^^^^9^^f^ j%^̂ 5! da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
wcigfi i^niaWaaMia^iisi (duração de 45 m Art. 133 do Regimento interno § 1°) 
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. 
k M t J J i J J p u M w f c i (duração 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 cinco indicações: a de n^ 072/2017', 073/2017, n^' 
074/2017,^ n^ 075/2017^ e nS076,' submetidas à votação foram aprovadas por 
unanimidade. 
3.4- MATÉRIAS EM PRIMEIRA E SEGUNDA DISCUSSÃO. 
Nenhum projeto enviado para discussão. 
3.5- ARQUIVAMENTO DE PROJETOS DE LE IS . 
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis, 
Decretos e Resoluções. 
Nenhum projeto enviado para discussão. 
!!!BI4t]JMnfa:#iiw]yiaijriit5!. (duração 45 m Art. 135 do Regimento Interno) 
4.1- P E S S O A S QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
Nenhum cidadão escrito para uso da tribuna, 
4.2 - V E R E A D O R E S INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
João Batista da Silva Neto-11:00h ̂  
Cumprimentou os demais Edis em nome do presidente Roberto Guedes, de inicio disse que 
quer deixar registrado o seu comparecimento na formatura do PROJOVEM campo, que 
aconteceu no sitio Brejinho a referida formatura, tanto dos formandos deste sitio como 
os do sitio Ipueira, e que observou o quanto é importante a educação na vida das pessoas, 
pois muitos adultos que não frequentavam há tempos uma sala de aula, formaram 
turmas de ensino fundamental e com conhecimentos técnicos que podem ser aplicados no 
seu dia a dia, também foi dito pelo representante do legislativo que o governo do Estado 
juntamente com o governo federal buscam a possibilidade de complementar o programa 
com o ensino médio, lembrou ainda que o Estado do Ceará é o que mais vem avançando 
na extinção do analfabetismo pediu ainda que o presidente da Câmara fizesse convénio 
com a rádio de Araripe para se ter uma maior divulgação do trabalho do legislativo, ao 
mal desejou um bom fim de semana a todos. 

ERIBERTO PÁS DE CASTRO' 
Saldou a mesa em nome do presidente, acrescentou nas palavras do vereador João 
Batista em relação à cultura e educação no País, falou que fica bastante orgulhoso pelos 
os institutos de medidas elewda/di o Ceará se destacar por isso, em uma conversa com o 
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LEGISLATURA 2017-2020, SESSÃO LEGISLATIVA 2017. — 
secretário de educação soube que o Município vai atrás de uma parceria com Estado 
para o prosseguimento do PROJOVEM, e que o que alimenta esses institutos é o interesse 
do aluno, ao final parabenizou o vereador acima citado e desejou a todos um bom fim de 
semana. 
JOSÉ PAULINO PEREIRA. 
Iniciou a fala saldando ao amigo Givaldo Alencar, após falou que ao encerrar esse 
primeiro período da legislatura foi observado que o legislativo produziu bastante, com 
muitas indicações, projetos de leis e requerimentos, disse ainda que fica feliz por o 
legislativo estar fazendo a sua parte, parabenizou aos demais vereadores e encerrou sua 
fala dizendo que nos demais períodos os mesmos façam jus a voto que lhe foi atribuído 
pelo povo. 
ROBERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBRA 
Iniciou-se cumprimentando a todos os presentes, após falou que ficou lisonjeada em ter 
participado da formatura do PROJOVEM por ter sido a madrinha da turma, por ter visto 
a quantidade de alunos empolgados e com perspectiva de futuro, falou que o Município 
recebeu novamente representantes do Governo estadual para a perfuração de poços, 
sugeriu ao presidente que acontecesse uma sessão da Câmara em outro horário para que 
o pessoal que trabalha durante o dia pudesse comparecer, para que fossem ouvidas as 
várias opiniões da comunidade, por fim parabenizou a todos vereadores por seus atos e 
agradeceu pela hospitalidade recebida pelos vereadores veteranos. 
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA 
De iniciou saldou a todos os presentes e parabenizou os demais vereadores pela 
preocupação com o povo e que isso mostra o respeito por cada eleitor, parabenizou ainda 
as quadrilhas do Município, por fim desejou um bom final de semana a todos e após o 
período de recesso da Câmara possam fazer muito mais pelo povo de Araripe. 
VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA 
Iniciou agradecendo a todos os colegas por ter sido tão bem acolhida na casa, desejou a 
todos um bom descanso nesse período e ao final parabenizou ainda ao presidente 
Roberto Guedes pelo o seu trabalho. 
FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS 
O vereador começou saldando a todos os presentes, e disse inconformadamente que o 
plenário se encontrava vazio por que no referido dia não existia nenhum projeto 
favorecendo determinado grupo ou localidade e que para ele isso mostra que os 
vereadores só servem para aprovar algo que beneficie alguém e se não tiver algum 

rojeto para ser aprovado os mesmos não passam de empregados do povo, mas que 
esmo assim estão fazendo seu trabalho. Ao final sugeriu aos demais vereadores que 

nesse período de recesso pudessem fazer uma confraternização. 
JOANALETE MARIANO FORTALEZA 
De iniciou parabenizou a todos os formandos do PROJOVEM e as quadrilhas do 
Município, agradeceu aos nobres colegas pelo companheirismo nas decisões da Câmara e 

co0nuassem sempre juntos pelo bem do povo Araripense. 

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 

rovada segue assinada por todos os Vereadores presenfes^ 
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Palácio Sebastião de Sousa Cabral - Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araripe, 
Ceará, Sexta-feira, 07 de Julho de 2017. 

ROBERTO GUEDES ARAÚJO 
Presidentas^ Câmara 

FRANCISCOmSCO DOS SANTOS 
Vice-Presidente da Câmara 

UNO PEREIRA 
Primejto Secretário 

FRANCISQ 
Seg 

DE OLIVEIRA FERREIRA 
daSecretário PR 

ERIBERTO PAS DE CASTRO 
Vereador do PR 

FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO 
Vereador PSD 
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'JOANALETE MARIANO FORTALEZA 
Vereadora PC do B 
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O JOÃO BATISTA DA SILVA NETO 

Vereador PDT 

^ ^^ni4\, Mrú^ S^'^J^ 
ROBERTA ANTÓNIA ALMINO SIEBRA 

'ereadara PI 

VERÓNICA DANTAS GUEDES FEITOSA 
Vereadora PDT 

LUZIMÁRIA DO NASCIMENTO SANTOS 
Vereadora PDT 
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