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ESTADO DO CEARÁ 
A , 

CAMARA MUNICIPAL DE APUIARES 
Ata da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Apuiarés, do 2º Período Legislativo do Ano 
de 2021, da 1 ?' Legislatura. Aos 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 19 horas, 
realizou-se a 1 ?'Sessão Ordinária deste Poder Legislativo, presidida pelo Presidente Vereador José 
Maurício Barreto de Castro e secretariada pela Vereadora Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva, 
1 ª 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 091/2021, de autoria do vereador José Arimatéia. 
Requerimento nº 092/2021, de autoria do vereador José Aurino. Requerimento nº 093/2021, de 
autoria do vereador Manuel Freitas Sousa. Requerimento nº 094/2021, de autoria do vereador 
Manuel Freitas Sousa. As matérias foram encaminhadas as suas respectivas comissões. Em seguida 
o presidente faculta a palavra aos vereadores e vereadoras para informações, comunicados e 
debates. O vereador Márcio Ralfe usa a palavra, cumprimenta todos e fala a respeito do debate na 
sessão anterior sobre o rateio dos professores se seria pago ou não e o mesmo faz uma explanação 
sobre o rateio e alguns questionamentos que vinha sendo feito por alguns professores e colegas 
também buscando entender e diz que preparou alguns levantamentos que havia feito para que 
pudesse explanar aqui na câmara e trazer esses dados para que as pessoas possam saber de forma 
justa se realmente esse rateio possa ser cumprido ou não e diz que com as informações que recolheu 
não é possível ser pago esse rateio. E Apuiarés tem um histórico de gastar com o magistério sempre 
acima dos 70%, como foi o caso da gestão anterior que gastou mais de 100% das verbas. Até então 
a atual gestão gastou 89% do fundeb. Em seguida se coloca a disposição para compartilhar esses 
dados e esses documentos. A vereadora Cristina usa a palavra, cumprimenta todos e diz ao vereador 
Mareio que é muito importante essa explanação aqui mais diz que são questionamentos e respostas 
que precisamos e fala dos valores que aumentou que foi bem significativo e mesmo assim ainda não 
dê pra pagar e diz que seria muito importante também que o sindicato vinhesse aqui explicar porque 
o mesmo não está fazendo o papel dele e que os professores realmente quer saber, até porque esse 
ano por conta da pandemia, aulas remotas pouca coisa foi utilizada. É esses os questionamentos 
porque esse recurso que entrou a mais foi feito o que? A mesma deixa esse questionamento. A 
vereadora Gilmária cumprimenta todos e deixa uma reivindicação e um alerta sobre a questão do 
passaporte de vacinação pois a mesma recebeu algumas reclamações de pessoas que tomaram a 1° e 
2 dose da vacina e que precisaram emitir esse passaporte e não conseguiram por conta do sistema 
ainda não ter sido atualizado e a reivindicação a gestão e a quem trabalha com esse sistema para que 
possa ter o cuidado e logo ser vista essa situação. O vereador Arimatéia usa a tribuna, cumprimenta 
todos e trás seus requerimentos de pedidos a gestão e diz que a maioria não foram atendidos e 
espera que sejam feitos pois as comunidades esperam resposta da gestão. Em seguida agradece ao 
presidente e todos presentes. O vereador José A urino cumprimenta todos e registra que dia 1° de 
dezembro foi o dia internacional da luta contra AIDS é uma doença que causa muitos danos e 
preconceito a população. Também comunica aos agropecuaristas que a vacina da aftosa foi 
prorrogada até o dia 24 de dezembro e qualquer dúvida procurar a Secretaria de Agricultura pra 
mais informações. Em seguida fala em relação os assuntos abordados na sessão passada sobre a 
saúde e os transportes alugados e faz uma pequena explanação e diz que os casos de CA e 
hemodiálise foram dobrados e em relação aos carros alugados diz que cada secretaria tem um carro 
para que possa desempenhar seu papel. Falou também sobre os carros pipas que o colega vereador 
Noquinha cobrou e realmente tem que se cobrar porque é um caso sério o problema da água e diz 
que a demanda é grande e diz que qualquer dúvida em relação a gastos o portal da transparência 
está sempre atualizado e disponível para quem quiser ver. Em seguida fala que a prefeita está aberta 
a qualquer colocação ou dúvida. O vereador e presidente a Maurício fala também sobre essa questão 
da educação e diz que com certeza todos os vereadores são cobrados e temos que levar em 
consideração é a gestão porque foi um ano atípico e que deveria ter tido uma programação e deixa 
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sua indagação, se o ano não teve tantos gastos com educação por conta da pandemia e não ter 
sobrado dinheiro. O mesmo diz que procurou se aprofundar no assunto para poder dar 
esclarecimentos aos professores da maneira que foi feito juntamente com os colegas vereadores. O 
vereador José Aurino usa a palavra mais uma vez e deixa registrado que essa semana foi feito a 
limpeza das adutoras de Vila Soares, Tabuleiro, Vila São João, Santo Antônio e São Cristovão. A 
vereadora Cristina ainda fala a questão do momento atípico que tivemos esse ano e diz que o 
questionamento é desse 1 milhão a mais e ainda não dar pra pagar o rateio e os professores querem 
saber. E na Ordem do Dia constou em 1ª discussão e votação as seguintes matérias: Requerimento 
nº 087/2021, nº 088/2021 e nº 089/2021, todos de autoria da vereadora Teresa Cristina. Os quais 
foram aprovados por unanimidade. Requerimento nº 090/2021, de autoria do vereador José 
Arimatéia. O qual foi aprovado por unanimidade. Emenda a Lei nº 01/2018, de autoria do vereador 
José Maurício. A qual foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 015/2021, de autoria do 
vereador Mareio Ralfe, que "institui o estatuto municipal da promoção e igualdade racial e dá outras 
providências". O qual foi aprovado por unanimidade. Constaram ainda em 2ª discussão e votação a 
seguinte matéria: Requerimento nº 085/2021 e nº 086/2021, de autoria do vereador Mareio Ralfe. 
Os quais foram aprovados por unanimidade. Projeto de Indicação nº 010/2021 de autoria do 
vereador Mareio Ralfe. "Despõe sobre a obrigatoriedade contratação de profissionais Interpretes de 
Libras em escolas que possua alunos surdos matriculado no município de Apuiarés e dar outras 
providências". O qual foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 014/2021 de autoria do 
vereador Charlys Gomes. "Dispõe sobre a denominação oficialmente à rua SDO no bairro João 
Paulo de Rua "AFONSO GOMES". O qual foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 
O 13/2021 de autoria da Chefe do Poder Executivo. Que "Estima a Receita e fixa a Despesa do 
município para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências". O qual foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Resolução Nº 005/2021, de autoria da Mesa Diretora. Que "Estabelece o 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Apuiarés, e dá outras providências. 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 03 (três) dias do mês de dezembro do ano de 2021. 

Vereadores: Assinaturas: 

Charlys Soares Gomes 

Gilmária Alves Vieira de Abreu 

José Aurino Cardozo Gomes 

José Arimatéia Rodrigues Lessa 

José Mauricio Barreto de Castro 

Manuel Freitas Sousa AUSENTE 
Monica Maria Fernandes Freitas 

Márcio Ralfe Alves Bezerra 

Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva 
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