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A , 

CAMARA MUNICIPAL DE APUIARES 
Ata da 22ª 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. 2º Secretário - Charlys Soares Gomes. Aos 12 
(doze) dias do mês de agosto ano de 2022, às 17:00hs, realizou-se 22ª Sessão Ordinária do presente 
período Legislativo, sob a presidência da vereadora Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva e 
secretariada pelo vereador José Maurício Barreto de Castro, convocado pela Mesa para secretariar a 
sessão de forma excepcional. 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 foi aprovada 
por unanimidade. Logo após deu-se início ao Expediente que contou com a leitura das seguintes 
matérias: Projeto de Lei Nº 015/2022. De autoria da Chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do Município de Apuiarés. 
Projeto de Lei Nº O 16/2022. De autoria da Chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a atualização 
dos valores de representação para cargos exclusivamente efetivos do município de Apuiarés e dá 
outras providências. Projeto de Lei Nº O 17 /2022. De autoria da Chefe do Poder Executivo, que dispõe 
sobre a nova composição do anexo II do artigo 17 da Lei 146/2003. As matérias foram encaminhadas 
às comissões. Requerimento nº 048/2022 de autoria da vereadora Teresa Cristina e Requerimento nº 
049/2022 de autoria do vereador José Maurício. Encaminhado para discussão e votação na Ordem do 
Dia. Em seguida a presidente facultou a palavra e a mesma cumprimenta todos e fala sobre um projeto 
de sua autoria e está propondo aos demais vereadores que é o Clubinho Câmara Kids e fala que nós 
vereadores possamos promover esse espaço financiando esse projeto e também está sentando e 
reavaliando alguns pontos que possam ser melhorado. O vereador Mareio Ralfe cumprimenta todos e 
fala sobre a iniciativa que foi publicizada pela gestão, pela Prefeita em uma live que será a seleção para 
agentes comunitário de saúde que é muito importante. Informa que o edital saiu hoje e são 12 vagas e 
outras 24 para cadastro reserva. Em seguida saúda o colega Cicero que se faz presente nesta casa e que 
hoje entra em pauta um projeto que de interesse do mesmo e do interesse público. A vereadora 
Gilmária cumprimenta todos e inicia sua fala parabenizando a todos os estudantes do nosso município 
pela passagem do dia, ontem, e em especial da rede pública do nosso município mais também das 
escolas particulares, privadas e instituições superiores. Em seguida se antecipa na data que se 
comemora no domingo que é o dia dos pais e deseja um feliz dia dos pais em nome do seu pai e todos 
os colegas que são pais também sintam-se parabenizados. Em seguida reforça a fala do vereador 
Mareio referente ao lançamento do edital e parabeniza a gestão pela iniciativa. Em seguida fala que a 
falta desse profissional causa diversos outros problemas. Falou também que o edital já está disponível 
e pede a presidente que o Balcão do Cidadão pudesse auxiliar as pessoas que não conseguirem e não 
tenham acesso a internet que possam ser auxiliadas aqui e diz que será muito importante para o nosso 
município. A Presidente em resposta diz que pode contar sim com o Balcão do Cidadão. O vereador 
José Aurino usa a palavra cumprimenta todos, parabeniza os estudantes do nosso município. Em 
seguida ratifica a maneira que a nossa prefeita vem gerindo o nosso município principalmente as 
negociações com os servidores públicos. Também parabeniza a mesma pelo edital das ACS 
principalmente por ser um concurso pra pessoas do nosso município. O vereador Jose Arimateia usa a 
palavra cumprimenta todos e também parabeniza os nossos estudantes do nosso município. Em 
seguida deixa registrado um feliz dia dos pais que será domingo. Fala também sobre a questão da 
raspagem das estradas como de Várzea Grande e outras que foram feitas algumas tão perto e lá não, 
pede também que seja feita a limpeza do Distrito de Vila Soares pois já está chegando os festejos e 
seria muito bom se fosse feito a limpeza. O vereador Jose Mauricio cumprimenta todos e reforça as 
palavras do vereador Arimateia e fala que é uma das demandas que estão mais recebendo é essa 
questão das estradas e várias comunidades ainda não foi feito a raspagem. Falou também sobre a 
questão dos agricultores e diz que a agricultura familiar vem sendo muito divulgada, e sugere aos 
colegas vereadores juntamente com a gestão que pudesse criar um incentivo para o agricultor que seria 
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de grande importância para o pequeno agricultor. Em seguida deixa sua reivindicação na questão sobre 
a questão das estradas porque tem um processo licitatório que está apto a contratar os equipamentos e 
ainda não está com a raspagem das estradas em dias. O vereador Manuel Freitas cumprimenta todos, e 
também parabeniza os estudantes e antecipadamente parabeniza também os pais Apuiareenses pelo seu 
dia que será domingo. Em seguida fala sobre a questão das estradas e fala que está sendo um problema 
pra quem trafega nas mesmas e diz que é lamentável essa situação e deixa sua reivindicação a gestão 
que tome as providencias sobre essa questão. Constou a seguinte pauta na Ordem do Dia em primeira 
discussão e votação: Requerimento nº 048/2022 de autoria da vereadora Teresa Cristina, solicitando a 
construção de um quebra-molas e uma quadra poliesportiva na comunidade de Umari. O mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 049/2022 de autoria do vereador José Maurício, 
solicitando a limpeza e a pintura do meio fio das ruas da comunidade de Lagoa das Pedras. O mesmo 
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº O 13/2022. De autoria da Chefe do Poder Executivo, 
que dispõe sobre o reajuste do salário base dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de 
enfermeiros e odontólogos. Com parecer favorável da comissão de Justiça e Redação e da comissão de 
Finanças e Orçamento, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº 014/2022. De 
autoria da Chefe do Poder Executivo, que institui a gratificação por desempenho de função aos 
servidores públicos municipais ocupantes do cargo de técnicos, auxiliares der enfermagem e 
atendentes de consultório dentário do município de Apuiarés. Com parecer favorável da comissão de 
Justiça e Redação e da comissão de Finanças e Orçamento, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei Nº 027/2022. De autoria da Vereadora Teresa Cristina, que institui o "Programa Lei 
Maria da Penha na Escola" através da inclusão no currículo do ensino fundamental da rede municipal 
de ensino, noções da: lei maria da penha de combate à violência doméstica, e dá outras providências. 
As matérias foram encaminhadas às comissões. Com parecer favorável da comissão de Justiça e 
Redação e da comissão de Educação, Saúde e Serviço Social, o mesmo foi aprovado por unanimidade. 
E não havendo nada mais a tratar a Presidência declarou encerrada a Sessão e o vereador José 
Maurício Barreto de Castro, que secretariou a Sessão, mandou lavrar a presente Ata que lida e 
aprovada será assinada por todos os Vereadores presentes à Sessão. Câmara Municipal de Apuiarés, 
aos 12 (doze) dias do mês de agosto 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 AUSENTE 

Márcio Ralfe Alves Bezerra 
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