
ESTADO DO CEARÁ 
A , 

CAMARA MUNICIPAL DE APUIARES 
Ata da C)3 Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo do Ano de 2022, da 1 r Legislatura. 

Mesa Diretora: Presidente - Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva. Vice-Presidente - Manuel 
Freitas Sousa. 1ª Secretária - Monica Maria Fernandes Freitas. 2° Secretário - Charlys Soares 
Gomes. Em 01 (primeiro) dias do mês de abril do ano de 2022, às 19:00hs, nesta cidade de 
Apuiarés, realizou-se 9ª Sessão Ordinária do presente período Legislativo, sob a presidência da 
vereadora Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva e secretariada pela vereadora Monica Maria 
Fernandes Freitas, 1ª Secretária. A presidente abriu os trabalhos verificando a existência de quórum 
legal e solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior, que sendo colocada em discussão e votação a 
mesma foi aprovada por unanimidade. Logo após deu-se início ao Expediente que contou com a 
leitura das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 007 /2022 de autoria da Chefe do Poder Executivo 
que institui gratificação aos operadores de máquinas pesadas no município. Projeto de Resolução 
002/2022 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal que institui o programa de formação e 
educação no âmbito do poder legislativo. Projeto de Lei nº 007/2022 de autoria do Vereador 
Manuel Freitas, dispondo sobre denominação de vias públicas. Projeto de Lei nº 008/2022 de 
autoria da Vereadora Teresa Cristina, dispondo sobre denominação de vias públicas. Projeto de Lei 
nº 009/2022 de autoria do Vereador Manuel Freitas, que dispõe da inclusão da festa do milho no 
calendário municipal. Projeto de Lei nº 010/2022 de autoria da Vereadora Mônica Freitas, dispondo 
sobre denominação de vias públicas. Projeto de Lei nº O 11/2022 de autoria do Vereador Mareio 
Ralfe, dispondo sobre denominação de vias públicas. Projeto de Lei nº O 12/2022 de autoria do 
Vereador José Arimatéia, dispondo sobre denominação de vias públicas. Projeto de Lei nº 013/2022 
de autoria do Vereador José Maurício, dispondo sobre denominação de vias públicas. Projeto de Lei 
nº O 14/2022 de autoria do Vereador Charlys Gomes, dispondo sobre denominação de vias públicas. 
Projeto de Lei nº O 15/2022 de autoria da Vereadora Gilmária, dispondo sobre denominação de vias 
públicas. Requerimento nº 022/2022 de autoria do vereador José Arimatéia. Requerimento nº 
023/2022 e nº 024 ambos de autoria do vereador Mareio Ralfe. Em seguida a presidente faculta a 
palavra e o vereador Mareio cumprimenta todos e traz alguns informes, um deles é que o centro de 
atendimento a covid foi desativado por conta da estabilidade de caso o mesmo vai ser dado 
continuidade do espaço a ser desenvolvido um centro de atendimento a especialidades diversas e 
que vai ser inaugurado ainda esse mês de abril que é o mês do autismo e também por conta da 
grande demanda no município de crianças autistas que necessitam de um espaço como esse, 
também foi informado que o município foi comtemplado pelo programa medico pelo brasil que era 
o mais médico. Em seguida fala que ontem o município recebeu um automóvel a partir de um pacto 
com o governo do estado, programa criança feliz. Informa também que a associação Apuiarés azul 
dar início as atividades que vai realizar durante o mês e amanhã iniciaremos com a participação na 
feira da agricultura familiar e deixa o convite a todos. A vereadora Gilmária cumprimenta todos e 
deixa algumas informações como referente a vacinação contra a covid-19, a questão da 3ª dose que 
está ocorrendo somente durante a semana e diz que a secretária de saúde Edy Lopes confirmou que 
em breve estará retomando a vacinação aos sábados pelo menos uma vez no mês por conta de 
pessoas que trabalham, estudam e não tem como se vacinarem durante a semana. Em seguida a 
vereadora agradece a secretaria de saúde Edy Lopes pela atenção e compreensão para com essa 
situação. Também convida todos para a feira da agricultura familiar que acontecerá amanhã. Em 
seguida saúda aqui o Alisson que popularmente é conhecido como zoim e aproveita pra deixar o 
convite pra esse evento que vai acontecer, é o 8° ano do trilhão e que é muito importante para o 
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município que já se tomou tradição, sábado a noite com apresentações e domingo será dado a 
largada, evento esse que terá apoio da prefeitura municipal, de alguns de nós e de toda a população 
que estará presente. Fala também que foi informada pela prefeita de um projeto que é o projeto 
cidadão conectado que assim como a Câmara tem prestado serviços na questão de tirar o título, de 
regularizar através de meios virtuais a prefeitura também estará afirmando um pacto com o cartório 
eleitoral para que também possa está auxiliando e que a população procure a Câmara e a Prefeitura 
Municipal. O vereador Arimatéia usa a palavra e registra a presença do Alisson conhecido como 
Zoim que mais uma vez está organizando este evento, saúda também o Isaias aqui presente. Em 
seguida fala sobre a questão da agua na comunidade do Quandú e deixa seu pedido a gestão em 
nome da comunidade que essa rede de agua seja ativada o mais breve. O vereador Manuel Freitas 
cumprimenta todos e agradece a Deus por tudo e por o inverno que estamos tendo. Em seguida 
deixa seu abraço as comunidades de Canafistula e Massapê. O vereador Jose Aurino cumprimenta 
todos e deixa registrado que através de requerimentos do mesmo e emenda do deputado Edilardo 
Eufrásio já foram instaladas as duas academias populares, uma na comunidade de Vila Soares e 
outra em Canafistula na qual vai ser muito útil para população. Em seguida ratifica as palavras do 
colega Mareio sobre o dia do autismo e que temos que conscientizar a população. O vereador 
márcio fala mais uma vez trazendo um informativo que iniciou essa semana o transporte para os 
universitários da Unilab inclusive foi um dos projetos de sua autoria e que iniciou com a demanda 
de 16 alunos. A Presidente Cristina parabeniza o município por esse equipamento importante de 
reabilitação para diversas modalidades, deficiências que possam ser assistidas e sugere até que nós 
vereadores fizéssemos uma visita no espaço. Em seguida reforça essa questão do título que a 
população pode procurar aqui e a prefeitura. O vereador Maurício cumprimenta todos e tira algumas 
dúvidas com o vereador márcio sobre a questão do transporte dos universitários. Ainda com a 
palavra faz um requerimento verbal a presidente que possa fazer um oficio para a secretaria de 
infraestrutura que enviasse pra esta casa as regiões que foram feitas as roçagens e as raspadas, pois 
teve trechos que foi feito com a máquina do PAC e outros com uma máquina da empresa. A 
vereadora Mônica cumprimenta todos e parabeniza o Alisson que está na organização do 8º trilhão 
em nosso município. Constou a seguinte pauta na Ordem do Dia em primeira discussão e votação: 
Requerimento nº 022/2022 de autoria do vereador José Arimatéia, solicitando a aquisição de uma 
canoa para fazer a travessia de pessoas no Rio Curu na comunidade de Vila São João. O mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 023/2022 de autoria do vereador Mareio Ralfe, que 
requer a reforma do Ponto de Apoio à Saúde que atende à Comunidade do Salgado. O mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 024/2022 de autoria do vereador Mareio Ralfe, que 
requer a construção de calçamento da rua CARLOS JAIME PINTO, Conjunto João Paulo, sede do 
Município. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Constou ainda em 2ª discussão e votação as 
seguintes matérias: Projeto de Lei nº 05/2022 de autoria do vereador Mareio Ralfe, que Institui a 
"Semana Municipal da Consciência do Autismo" no Município de Apuiarés e dá outras 
providências. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº 06/2022 de autoria do vereador Mareio Ralfe, que Concede Título 
de Utilidade Pública Municipal à Associação de Apoio à Pessoas Autistas e com Transtornos 
Comportamentais de Apuiarés (Associação Apuiarés Azul). Com parecer favorável da Comissão de 
Justiça e Redação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. E não havendo nada mais a tratar a 
Presidência deu por encerrada a Sessão e a 1ª Secretária, Monica Maria Fernandes Freitas, mandou 
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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, em O 1 (primeiro) dia do mês de abril do ano de 
2022. 

Vereadores: Assinaturas: 

Charlys Soares Gomes AUSENTE 
Gilmária Alves Vieira de Abreu 

José Aurino Cardozo Gomes 

José Arimatéia Rodrigues Lessa 

José Mauricio Barreto de Castro 

Manuel Freitas Sousa 

Monica Maria Fernandes Freitas 

Márcio Ralfe Alves Bezerra 

Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva 

Rua Luiz Carneiro de Azevedo, S/N, Centro - Apuiarés /Ceará CEP: 62630-000 
E-mail: camarapuiares@gmail.com, Telefone: (85) 33561105 


