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A , 

CAMARA MUNICIPAL DE APUIARES 
Ata da 1 Oª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo do Ano de 2022, da 17ª 

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. Aos 08 (oito ) dias do mês de abril do ano de 2022, às 
19:00hs, nesta cidade de Apuiarés, realizou-se 10ª 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, 1 ª 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 008/2022 de autoria da Chefe do Poder Executivo que cria o programa 
"pacto pela Aprendizagem". Encaminhada às Comissões. Requerimento nº 025/2022 de 
autoria do vereador Mareio Ralfe. Requerimento nº 026/2022, nº 027/2022, nº 028/2022 
ambos de autoria do vereador José Arimatéia. Requerimentos encaminhados para discussão e 
votação na Ordem do Dia. Em seguida a presidente faculta a palavra e o vereador Mareio 
Ralfe usa a palavra, cumprimenta todos e inicia sua fala trazendo algumas informações 
falando que dia 02 passado foi o dia mundial de conscientização sobre o autismo e como já 
trouxe alguns projetos de lei assim como outros colegas, e isso demonstra que esta Casa dá 
importância para a visibilidade dessa causa. Fala também do projeto de lei que dá 
reconhecimento ao projeto Apuiarés azul e que ele vem de uma forma muito importante, em 
seguida deixa sua mensagem para mães e pais de crianças e adolescentes que podem contar 
com esta Casa e diz que Apuiarés tem avançado muito nesta questão do autismo. Fala também 
que esteve na câmara de vereadores de Fortaleza em uma sessão solene e na ocasião estava 
presente inúmeras personalidades que fazem esse trabalho a nível de município e estado e que 
na ocasião também foi feito o lançamento do livro do Renato que é um autista Apuiareense 
que é o filho da Sandra. Em seguida fala das divulgações feitas sobre essa questão. O mesmo 
traz mais informações do município e diz que este mês visitaremos as 13 unidades escolares a 
partir de segunda feira buscando promover essa conscientização, outra informação que para as 
mães será muito importante é a volta do dr. Paulo Savio Pediatra aqui no município. Fala 
também que o programa sinalize já iniciou com pavimentação asfáltica em algumas ruas e 
ainda com a palavra comunica a todos que dia 1 O domingo acontecerá o 3° pedala Apuiarés. O 
vereador Arimateia cumprimenta todos e parabeniza o vereador Márcio por esse excelente 
trabalho da Associação Azul que é muito importante em nosso município. Em seguida fala 
que esteve no jogos escolares e diz que são os frutos que futuramente colheremos. Em seguida 
traz uma demanda das comunidades de Caetano e Umari sobre a questão do transporte escolar 
que quase todos os dias está com problemas e pede que o secretário de educação que veja essa 
questão. O vereador Mauricio usa a palavra cumprimenta todos e reforça as palavras do 
vereador Arimateia, e diz que durante essa semana também foi procurado a respeito dessa 
questão, fala também que presenciou a máquina fazendo os concertos nas estradas e pede que 
a nova secretaria de Infraestrutura que se programasse mais quando for destinar um 
equipamento desse que fosse feito uma logística para um melhor serviço. Em seguida 
parabeniza o vereador Mareio pela iniciativa a respeito da questão do autismo em crianças e 
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adolescente do nosso município e diz que essa data não seja lembrada só no dia que foi criada 
mais sim dá continuidade sempre. O vereador Jose Aurino cumprimenta todos e registra que 
essa semana a gestão em parceria com o governo estadual que foi doado ao nosso município 7 
computadores que vão ser designados as UBS que será de grande valia e parabeniza a prefeita 
Iris por mais uma conquista para o nosso município. O vereador Charlys cumprimenta todos e 
soma aos colegas essa questão dos transportes escolar que venha logo ser regularizada o 
quanto antes. Em seguida fala que não podemos perder esse alerta sobre o abastecimento 
d' água porque as bacias ainda continua em situação crítica. O vereador Manuel Freitas Sousa 
usa a palavra, cumprimenta todos e fala a respeito dos requerimentos que tem grande 
importância para o município, mais infelizmente não estamos recebendo reposta são todos 
importantes. A vereadora Cristina usa a palavra e registra a fala do vereador Mareio sobre a 
questão do autismo, também reforça as palavras do vereador Mauricio que a campanha é 
importante mais realmente é preciso da continuidade e diz que a associação já vem fazendo 
um excelente trabalho. Em seguida comunica a todos que dia 13 as 19:00hs irá acontecer a 
sessão solene em homenagem ao Renato com o lançamento do seu livro com momento de 
autógrafos também e que o mesmo está superando essa questão e mostrando que é capaz de 
desenvolver várias coisas e que seja um estimulo pra outras mães e outras crianças. Constou a 
seguinte pauta na Ordem do Dia em primeira discussão e votação: Requerimento nº 025/2022 
de autoria do vereador Mareio Ralfe, requerendo a realização de uma Sessão Solene em 
homenagem ao dia do Autista. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 
026/2022 de autoria do vereador José Arimatéia, solicitando uma reforma na quadra 
poliesportiva da comunidade de Monte Alverne. O mesmo foi aprovado por unanimidade. 
Requerimento nº 027/2022 de autoria do vereador José Arimatéia, solicitando que seja tapado 
os buracos na parede do açude do Riacho do Meio, a fim de evitar acidentes. O mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 028/2022 de autoria do vereador José Arimatéia, 
solicitando a limpeza da Praça e das ruas do Distrito de Vila Soares. O mesmo foi aprovado 
por unanimidade. Constou ainda em 2ª discussão e votação as seguintes matérias: Projeto de 
Lei nº 08/2022 de autoria da vereadora Teresa Cristina, que denomina as ruas constantes no 
Anexo 1, de Sonia Maria Cavalcante Pinto e Coronel Tadeu, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. Projeto de Lei nº O 10/2022 de autoria da vereadora Mônica Freitas, que 
denomina as ruas constantes no Anexo 1, de Saturnino Almeida Freitas, Maria Fernandes 
Freitas e Fernando Quintela Soares, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 
015/2022 de autoria da vereadora Gilmária Alves, que denomina as ruas constantes no Anexo 
1, de Irene Góes Mota, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 09/2022 de 
autoria do vereador Manuel Freitas, que inclui no Calendário Municipal de Apuiarés, a "Festa 
do Milho", evento que ocorre anualmente na comunidade do Recanto do Massapé, o mesmo 
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 007/2022 de autoria da Chefe do Poder 
Executivo, que institui a gratificação por desempenho de função aos servidores públicos 
municipais efetivos que exercem cargo de operador de máquinas pesadas e dá outras 
providências, 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 lavrar a presente Ata que lida e aprovada será assinada por todos os Vereadores 
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presentes à Sessão. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Apuiarés, aos 08 (oito) dias do 

mês de abril do ano de 2022. 

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 

Monica Maria Fernandes Freitas 

Márcio Ralfe Alves Bezerra 

Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva 
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