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CAMARA MUNICIPAL DE APUIARES 
Ata da 23ª Sessão Ordinária do 2° 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 19 (dezenove) dias do mês de agosto ano de 2022, às 
19:00hs, realizou-se 23ª 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 após verificr 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 da seguinte matéria: Requerimento nº 050/2022 de autoria do 
vereador José Maurício. Encaminhado para discussão e votação na Ordem do Dia. Em 
seguida a presidente facultou a palavra e o vereador José Arimateia cumprimenta todos e 
registra a participação popular nesta casa. Em seguida se solidariza com a família de dona 
Fatima pela perda do seu esposo e pede que seja enviado voto de pesar a família. O vereador 
Manuel Freitas cumprimenta todos e deseja boas-vindas a todos os presentes. Em seguida faz 
uma cobrança a gestão através do requerimento 32/2021 que é a solicitação de um mata burro 
para a comunidade de Massapê que foi a pedido da mesma e gostaria que fosse atendido e 
pede que seja reenviado. Também parabeniza o colega vereador José Arimateia pela 
passagem do seu aniversário. A vereadora Gilmária usa a palavra cumprimenta todos e em 
especial ao público presente e deseja boas-vindas a todos. Em seguida parabeniza o colega 
vereador Arimatéia pela passagem do seu aniversário que foi ontem. Fala também lembrando 
o público em geral sobre as inscrições do processo seletivo para agente comunitário de saúde 
que iniciou ontem e vai até 12 de setembro. A vereadora Cristina também registra o 
aniversário do colega José Arimatéia. Em seguida o Vereador Márcio cumprimenta todos e 
em especial o público presente e os colaboradores da gestão municipal de diversos 
seguimentos que sejam sempre bem vindos. Também parabeniza o colega Arimateia. 
Parabeniza também o Conselho Municipal de Saúde onde teve a eleição da presidência e vice
presidência do Conselho que ficou o enfermeiro Genésio e vice-presidente Raquel Cristina. 
Também parabenizou Marlene Mariano que fez um excelente trabalho. A vereadora Monica 
cumprimenta todos, parabeniza o colega Arimateia e em seguida dá boas vindas ao público 
presente. A vereadora Cristina parabeniza o Conselho por ter pessoas tão empenhadas e 
comprometidas. O vereador Charlys cumprimenta todos e dá boas vindas ao público presente. 
Em seguida fala em relação aos avanços legislativos e diz ficar feliz com a presença do 
público. Também parabeniza o colega vereador Arimateia pela passagem do seu aniversário 
que foi ontem. O vereador Mauricio cumprimenta todos e principalmente o público presente. 
Também parabeniza o colega vereador Arimateia pela passagem do seu aniversário. Em 
seguida fala que só tem a agradecer e diz que a presença dos servidores é muito importante. O 
vereador José Aurino usa a palavra cumprimenta todos e a Câmara em nome do Maestro 
Cleomar. E sobre as colocações feitas pelo vereador Manuel Freitas em relação aos 
requerimentos o mesmo diz que os requerimentos estão sendo atendidos de acordo com as 
prioridades e necessidades. O vereador Arimateia fala novamente e aborda a questão das 
estradas da comunidade da Vila São João que ainda não tinha sido feito e agradece ao 
vereador Mauricio juntamente com dona Ana Rufino que fizeram lá e tamparam os buracos 
maiores. A vereadora Cristina parabeniza os servidores que foram comtemplados com o 
aumento e a gestão pela sensibilidade neste momento. Constou a seguinte pauta na Ordem do 
Dia em primeira discussão e votação: Requerimento nº 050/2022 de autoria do vereador José 
Maurício, solicitando que seja publicado no site da Prefeitura Municipal todas as portarias de 
nomeação e de exoneração dos cargos comissionados no período de 01 de janeiro de 2021 a 
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31 de julho de 2022. O mesmo foi aprovado por unanimidade. 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. 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 016/2022. 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. 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 017/2022. De autoria da Chefe do 
Poder Executivo, que dispõe sobre a nova composição do anexo II do artigo 17 da Lei 
146/2003. Com parecer favorável da comissão de Justiça e Redação e da comissão de 
Finanças e Orçamento, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Constou ainda em 2ª 
discussão e votação as seguintes matérias: 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 de 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. Terminado a Ordem do Dia, o 
vereador Mareio Ralfe solicitou a palavra para convidar a todos e todas para a Feira da 
Agricultura Familiar que acontecerá dia 27 de agosto e que o evento marcará um ano de 
retomada da Feira. E não havendo nada mais a tratar a Presidência declarou 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 presentes à Sessão. Câmara Municipal 
de Apuiarés, aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto do ano de 2022. 

Vereadores: Assinaturas: 

Charlys Soares Gomes 

Gilmária Alves Vieira de Abreu 

José Aurino Cardozo Gomes 

José Arimatéia Rodrigues Lessa 

José Maurício Barreto de Castro 

Manuel Freitas Sousa 
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Rua Luiz Carneiro de Azevedo, S/N, Centro - Apuiarés / Ceará CEP: 62630-000 
E-mail: camarapuiares@gmail.com, Telefone: (85) 99156-1379 


