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

ATA N°034/20Í7 
Aos dez dias do mês de Novembro de dois mil e dezessete, 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, Jose 
Paulino Pereira, Joanalete Mariano Fortaleza, Luzimària do Nascimento Santos, 
Roberta Antônia Almino Siebra e Verônica Dantas Guedes Feitosa. 

1- PEQUENO EXPEDIENTE (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. 
Constou a leitura do Oficio n° 87/2017 no qual o senhor Jose Alencar Costa Sec. De 
Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos convida os senhores vereadores para a 
vacinação assistida da campanha da febre aftosa, que realizar-se-á no dia 16 de 
novembro do corrente as 7:30 na propriedade do Sr Jose de Alencar CostaQZé Costa), 
secretario municipal de agricultura, localizada na serra do Brejo, neste Município. 
Constou a leitura do oficio n- 058/2017 no qual o senhor José Rodrigues de Azevedo 
Coordenador da Operação Pipa de Araripe/CE, informa neste ciclo bimestral (novembro 
e Dezembro] atrasos prolongados e possíveis inadimplências na distribuição de agua 
potalvel realizada pela operação Pipa na zona rural do nosso município, serão certos e 
inevitáveis para algumas rotas e localidades em razão da designação de pipeiros de 
outros municípios para realizarem essa distribuição. 
1.3- LEITURA DE INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS DOS VEREADORES. 
Constou a leitura de três Indicações; 
A primeira de n-108/2017 de iniciativa do senhor Francisco Amorim de Figueiredo; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura 
as seguintes indicações: Limpeza da barragem do Distrito de Riacho Grande e limpeza do 
açude do Sitio Ipueiras. 
A Segunda de n-109/2017 de iniciativa da senhora Verónica Dantas Guedes Feitosa; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura a 
seguinte indicação: que seja retirada a areia da estrada da Serra do Segredo, no distrito 
de Riacho Grande, neste Município. 
A terceira de n-110/2017 de iniciativa da senhora Roberta Antônia Almino Siebra; 
Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente a 
seguinte indicação: Providências no sentido de recuperar uma fossa situada dentro da 
Escola Modelo, sede deste município. 
i^^tizri.mti:m::$'liUWmiÈtmduracão de 45 m Art. 133 do Regimento Interno § 1°) 
2.>r JULGAMENTO DE CONTAS DE GOVERNO. n . ^ 
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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. 
SBPilsTilãij^ilgqMril (duração 60 minutos Art. 134 do Regimento interno e seus §§) 
3.1 - iVIATERIAS EM REGilVIE 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 três indicações: a de n^ 108/2017, n^ 109/2017 e n^ 
110/2017, 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 LEIS. 
3.5- MATÉRIAS EM DISCUSSÃO ÚNICA: Projetos de Leis, Anteprojetos de Leis, 
Decretos e Resoluções. 
Nenhuma matéria foi apresentada. 
iiBI»(tJ>fUliiiar#iHttiaciai^rjia. (duração 45 m Art. 135 do Regimento interno) 
4.1- PESSOAS QUE USARAM A TRIBUNA DA CÂMARA: 
4.2 - VEREADORES INSCRITOS PARA USO DA TRIBUNA. 
João Batista da Silva Neto lOhSO 
Cumprimentou aos demais edis em nome do presidente Roberto Guedes e a comunidade 
presente em nome do ex-vereador Wilson Arrais, falou que recebeu convites de 
comunidades da zona rural para verificar o problema no abastecimento de agua feita 
pelos pipeiros Batista ressaltou ainda que deforma informal fez convite para os demais 
vereadores e ao senhor Jose Rodrigues coordenador da defesa civil de Araripe mais que 
só quem foi para as visitas foram o vereador João batista e a vereadora Roberta Almino, 
disse que esteve na serra da Pitombeira onde foi reunida mais de 20 pessoas da 
comunidade efoi relatado que tem famílias que agora no mês de novembro faz um ano 
que recebeu água e ainda que tem famílias com mais de dez pessoas sem receber e fazem 
o possível para comprar água e não morrer de sede. Disse que é notório a dificuldade dos 
novos pipeiros e que estes devem solicitar dos antigos pipeiros ajuda no melhor manejo 
para chegar o mais rápido as famílias, disse também que a comunidade cobra a visita do 
exercito que antes estes se preocupavam como estava sendo o abastecimento mais que 
agora só vão até a casa do apontador disse que gostaria que fosse discutido entre o 
exercito o apontador e a CODEC uma nova forma de distribuição levando em conta 
principalmente à quantidade de pessoas por famílias. 
Disse que gostaria de deixar registrado em ata as felicitações ao senhor Antonio Hélio 
pela passagem do seu aniversário, uma pessoa aguerrida, batalhadora que tem sido 
exemplo, um cidadão de bem honesta ordeiro. 
E sobre a questão do aparelho de biometria que estão distribuídos em alguns PSF e esta 
sendo exigida de alguns funcionários que seja efetuado a biometria duas três vezes por 
dia e outros que sequer coloca uma vez, disse que os profissionais estão reclamando e que 
o vereador João Batista quer que seja realizada uma reunião com a secretaria de saúde 
para saber desse e de outros problemas relacionados à saúde no nosso município 
ressaltou que o problema do c/PS ainda não foi resolvido e os vereadores que fizeram 
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visitas deixaram a secretaria e o prefeito a par do que estava acontecendo mais estes não 
tomaram providências e os usuários daquele local ainda esta sofrendo com a falta de 
merenda e de agua potável. Sobre a secretaria de Ação Social no que diz respeito aos 
profissionais de serviços social e o município recebe 12(doze) parcelas dos recursos para 
manter o serviço funcionando e tem uma equipe básica exigida pelo ministério da 
Assistência Social mais o Araripe começou nesta administração dois meses após e agora 
já encerrou dois meses antes ou seja recebe doze meses e trabalha oito então temos que 
fiscalizar e saber o que esta acontecendo sem mais nada para o momento desejou um 
bom fim de semana a todos. 
Francisco de Oliveira Ferreira llhOS 
Desejou um bom dia a todos, disse que esteve com o Zezinho chefe da defesa civil, em 
conversa com um pipeiro do município de Campos Sales o mesmo relatou que há um mês 
que não coloca uma carrada de água e mostrou para eles oito oficias enviados ao 
exercito para que tome providências, e essa semana foi que estes vinheram. O vereador 
Francisco de Oliveira disse ainda que as luzes do cemitério do Distrito de Racho Grande 
já foram consertadas e a bomba do Sitio Ipueiras já esta funcionando e a do sitio 
queimadas já esta sendo providenciada e a respeito do calçamento do nosso município 
que estão muito deteriorados e até o dia 20 vai esta sendo licitada uma empresa que vai 
fazer os consertos desses calçamentos. Sem mais nada para o momento desejou um bom 
fim de semana a todos. 
Joanalete Mariano Fortaleza llhlO 
Desejou um bom dia a todos disse que esteve fazendo visitas nos sítios e serras com o 
Zezinho chefe da defesa civil ressaltou que foi constatados muitos problemas, percebemos 
que o exército fez a fiscalização errada onde tinha comunidades que tem mais de 
cinquenta famílias colocaram que tinha menos e comunidades que tem cem pessoas 
colocaram quatro pipas de água então esta sendo mal distribuída. 
Roberta Antônia Almino Siebra llhl3 
Desejou um bom dia a todos disse que é necessário promover uma Audiência Publica com 
os representantes da Defesa Civil o exercito os vereadores e a comunidade para ser 
deliberado nessa audiência o problema que esta ocorrendo na distribuição de água nas 
comunidades pelos Pipeiros, pois as comunidades estão sofrendo com a falta de água e 
esta deve ser providenciado o mais rápido possível. 

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, 10 de Novembro de 2017. 

ROBERTO GUEDES ARAUJO 
Presidente da Câmara 
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