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ESTADO DO CEARÁ 
A , 

CAMARA MUNICIPAL DE APUIARES 
Ata da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Apuiarés, do 2º Período 

Legislativo do Ano de 2021, da 17ª Legislatura. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro 
do ano de 2021, às 19 horas, realizou-se a 16ª Sessão Ordinária deste Poder Legislativo, 
presidida pelo Presidente Vereador José Maurício Barreto de Castro e secretariada pela 
Vereadora Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva, lª Secretária. Após a abertura dos trabalhos 
e verificada a existência de quórum legal a Presidência solicitou a leitura da Ata da sessão 
anterior que sendo colocada em discussão e votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. 
Dando continuidade ao expediente o Secretário efetuou a leitura das seguintes matérias: 
Requerimento nº 087/2021, nº 088/2021 e nº 089/2021, todos de autoria da vereadora Teresa 
Cristina. Requerimento nº 090/2021, de autoria do vereador José Arimatéia. Emenda a Lei nº 
01/2018, de autoria do vereador José Maurício. Projeto de Lei nº 015/2021, de autoria do 
vereador Mareio Ralfe. As matérias foram encaminhadas as suas respectivas comissões. Antes 
de facultar a palavra aos vereadores e vereadoras o Presidente concede a palavra a ex. 
vereadora Margarida que usa a tribuna e a mesma diz que veio a esta casa pedir o apoio de cada 
vereador para que fiscalizem o nosso município pois a mesma diz que veio denunciar a gestão. 
O que está acontecendo em nosso município é muito grave com o gasto com locação de carros 
que em 10 meses chegou a 1.194.000,00 (Um milhão cento e noventa e quatro mil reais), 
enquanto isso está faltando transporte para os alunos que tem que se "virar", fala também de 
alguns alugueis sem necessidade. Em seguida fala do rateio dos professores e diz que não vai 
ter porque o dinheiro está sendo mal aplicado e faz diversas denúncias sobre a gestão do nosso 
município, em seguida finaliza suas palavras agradecendo o espaço. Em seguida o presidente 
faculta a palavra aos vereadores e vereadoras para informações, comunicados e debates e a 
vereadora Cristina usa a palavra cumprimenta todos e dar boas-vindas a ex. vereadora 
Margarida a esta casa. Fala também a respeito dessas questões que infelizmente não está sendo 
feito como deveria, as coisas não estão acontecendo, e em relação aos transportes a mesma diz 
que realmente é um absurdo a quantidade de carros locados e faltando transporte escolar, a 
mesma diz que estão aguardando o ministério público de posicionar. Em seguida falou de uma 
verba conseguida através do deputado Robério Monteiro de 350.000,00 (trezentos e cinquenta 
mil reais) que foi destinado a saúde para um carro grande e um carro pequeno e fala de mais 
uma verba que o deputado Robério monteiro encaminhou ao nosso município de 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais) também pra saúde e diz que nós não temos nenhum 
posicionamento sobre isso. Em seguida fala sobre o rateio e diz que 70% é exclusivamente dos 
professores e se está sendo feito outra coisa com esse recurso a mesma diz que está errado. A 
vereadora Gilmaria usa a palavra, cumprimenta todos, saúda a ex, vereadora Margarida e fala 
também que concorda em partes o que a mesma falou e diz que estamos sempre aqui debatendo 
esses assuntos, trazendo as demandas, também concorda que é um absurdo o que vem 
acontecendo em nosso município com essa falta de transporte escolar enquanto isso está sendo 
gasto milhões com carros locados. Fala também que foi feito uma licitação de um valor 
exorbitante para manutenção de veículos e aquisição de peças e pede que a gestão possa ter um 
olhar mais responsável com a população porquê do jeito que está não pode ficar. Em seguida 
registra sua indignação e sua concordância com a fala da ex. vereadora Margarida e da veadora 
Cristina. O vereador Manuel Freitas cumprimenta todos e também fala sobre essas questões 
citadas e diz que infelizmente não está sendo nada feito, mais o dinheiro está sendo gasto e diz 
que está acontecendo absurdos em nosso município. Ainda falou da questão da falta d' água em 
nosso município que é um caso sério. O vereador Arimateia usa a palavra cumprimenta todos, 
saúda a ex. vereadora Margarida que está presente nesta casa. Em seguida fala que as cobranças 
estão sendo constantes sobre a gestão mais infelizmente não estamos tendo êxito, fala dessa 
questão do transporte escolar que é um problema seríssimo e diz que está uma desorganização 
total na educação, tem dia que tem aula outros não e nós não sabemos onde isso vai parar. Em 
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seguida trás algumas demandas da comunidade de Jandaira que a bomba do poço deu problema 
e ainda não foi consertada e pede que a gestão veja essa questão o mais breve, a comunidade 
também pede a presença da equipe de iluminação pública que a mais de 2 meses estão 
aguardando. Finaliza suas palavras deixando um abraço para a comunidade de Monte Alverne. 
A vereadora Gilmaria usa a palavra mais uma vez e deixa um requerimento verbal que seja 
enviado ao executivo solicitando que já possa ser iniciada a raspagem das estradas que são 
conhecidas como ramificações em especial na comunidade de Boqueirão que a mesma tem 
recebido algumas reclamações da comunidade que tem estrada que os moradores não estão 
conseguindo chegar com seu transporte porque não dar pra passar. O vereador Charlys usa a 
palavra cumprimenta todos e também fala sobre as questões aqui levantadas pelos colegas, o 
mesmo diz que o tempo está passando e muitas coisas atrasadas em nosso município e a 
população tem cobrado muito, nós precisamos dos serviços básicos funcionando e estamos aqui 
tentando amenizar e torcendo que tudo isso seja superado para poder acontecer as melhorias. 
Em seguida agradece o recebimento do caminhão do cidadão que esteve aqui no município de 
Apuiarés e a todos os envolvidos principalmente aos colegas vereadores, o presidente, a 
presidente eleita do partido PSB Ana Rufino que esteve na parceria, a deputada Erica Amorim 
que atendeu essa solicitação, o diretor da Escola São Sebastião Tony Elvys. Em seguida deixa 
registrado que está se encerrando o mês de novembro, novembro azul é um tema de prevenção 
ao câncer. Falou também que o governador já se posicionou em relação ao carnaval e festas que 
possam acontecer e que fica o alerta para a população que há uma nova variante na Europa e 
que tomamos todos os cuidados que a covid não acabou. O vereador Zé Aurino cumprimenta 
todos, registra a presença da ex. vereadora e colega Margarida e fala sobre as questões 
abordadas e diz que é como se a prefeita não estivesse fazendo nada que é uma visão da 
oposição e o mesmo diz que não é assim e diz que claro que as reclamações são pertinentes 
mais muitos problemas já vem sendo resolvidos, a gestão vem tentando solucionar os 
problemas de acordo com a importância e necessidade de cada um. E quanto nas acusações o 
mesmo diz que não vai falar porque não diz respeito ao mesmo mais são acusações que 
precisam de provas. O vereador Manuel Freitas usa a palavra novamente e diz que o vereador 
Zé Aurino está defendendo a prefeita e não a população. E fala que a prefeitura não é escola pra 
prefeita ainda está aprendendo a ser prefeita o ideal é que ela se cerque de pessoas competentes. 
O vereador Mareio Ralfe usa a palavra, cumprimenta todos e registra a presença da ex. 
vereadora Margarida, deixa também registrada a data de ontem 25 de novembro dia 
internacional da não violência contra a mulher, uma data muito importante. E em relação a 
esses debates de prós e contra acha que poderíamos passar a noite toda aqui e que algumas 
alegações seja levadas aos órgãos competentes e apurados porque nós não temos os meios 
técnicos para está averiguando isso. Fala também que a Câmara não faz o papel de omissão, 
muito pelo contrário está contribuindo sempre nos espaços de representatividade, nos debates 
para melhoria do município. Em seguida lembra de outra situação que aconteceu antes de ser 
vereador, uma certa pessoa que sei lá de onde surgiu com o nome de João Mota veio até o 
município de Apuiarés fazer uma reportagem caluniosa inclusive se dirigindo a mim e outra 
pessoa aqui do município e se dirigiu com intenção de nos diminuir, mais muita gente me 
manifestaram apoio e diz que esse senhor infelizmente ele aparece no cenário político de 
Apuiarés por outro fato negativo novamente. Esses dias foi surpreendido com um vídeo que 
recebeu feito por esse senhor João Mota em sua propriedade onde dois servidores da Cogerh 
visitaram o espaço dele e descobriram alguns criames de peixes e que ele retira a agua do rio 
curu. O vereador diz que há muita irresponsabilidade com pessoas do nosso município, esse 
senhor João Mota fez um vídeo falando do Governador, constrangendo os dois servidores da 
Cogerh que estavam do lado dele dizendo que o rio é dele e se o Governador disser que não é 
que tire o rio de dentro da propriedade, Uma pessoa dessa deve ser muito irresponsável vem 
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pro nosso Apuiarés fazer seu criame e ganhar dinheiro da nossa terra e aí deixa outras pessoas 
prejudicadas porque a prioridade das aguas em nosso estado é para o uso cotidiano, e diz que as 
providencias jurídicas devem ser tomadas e manifesta sua solidariedade aos servidores da 
Cogerh, uma pessoa dessa só pode ser irresponsável e desrespeitoso só vem no nosso município 
pra se portar de forma negativa. O presidente vereador Maurício usa a tribuna, cumprimenta 
todos e também fala sobre a questão das licitações, dos transportes escolar e também sobre a 
locação de carros de passeio e enquanto isso faltando transporte escolar. Fala que uma coisa lhe 
chamou atenção que foi o contrato da empresa WC locação que foi aditivada fazendo negócios 
milionários com as secretarias. O mesmo diz que seria muito bom que essa questão dos 
transportes escolar fosse resolvido que é um caso muito sério que está acontecendo em nosso 
município. Deixa registrado sua preocupação. E na Ordem do Dia constou em 1 ª discussão e 
votação as seguintes matérias: Requerimento nº 085/2021enº086/2021, de autoria do vereador 
Mareio Ralfe. Os quais foram aprovados por unanimidade. Projeto de Indicação nº 010/2021 de 
autoria do vereador Mareio Ralfe. O qual foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 
O 14/2021 de autoria do vereador Charlys Gomes. o qual foi aprovado por unanimidade. Projeto 
de Lei nº O 13/2021 de autoria da Chefe do Poder Executivo. O qual foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Resolução Nº 005/2021, de autoria da Mesa Diretora. O qual foi 
aprovado por unanimidade. Constaram ainda em 2ª discussão e votação a seguinte matéria: 
Requerimento nº 083/2021, de autoria da vereadora Cristina Aguiar, O qual foi aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 084/2021, de autoria da vereadora Cristina Aguiar, o qual foi 
aprovado por unanimidade. E não havendo nada mais a tratar a Presidência deu por encerrada a 
Sessão e a 1ª Secretária, Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva, mandou lavrar a presente Ata 
que lida e aprovada será assinada por todos os Vereadores presentes à Sessão. Sala das Sessões 
da Câmara Municipal de Apuiarés, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro do ano de 
2021 . 
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Charlys Soares Gomes 

Gilmária Alves Vieira de Abreu 

José Aurino Cardozo Gomes 

José Arimateia Rodrigues Lessa 

José Maurício Barreto de Castro 
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Mônica Maria Fernandes Freitas 
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