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Ata da 31 ª Sessão Ordinária do 2° Período Legislativo do Ano de 2022 da 1 ?3 
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 28 (vinte oito) dias do mês de outubro do ano de 
2022, às 19:00hs, realizou-se 31 ª 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 e após verificar 
a existência de quórum legal, solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior que, sendo colocada 
em discussão e votação a mesma foi aprovada por unanimidade. Logo após deu início ao 
Expediente que contou com a leitura das seguintes matérias: Requerimentos Nº 057/2022 e 
058/2022, ambos de autoria do vereador José Maurício Barreto de Castro, encaminhados para 
discussão e votação na Ordem do Dia. Em seguida a Presidente faculta a palavra e o vereador 
Márcio Ralfe pede para usar a tribuna e fala sobre uma situação ocorrida ontem que o deixou 
muito chateado, fala sobre um festival conhecido e renomado no Estado e a nível de Brasil 
inclusive participa vários tipos de filmes curta e longa metragens, filmes internacionais que são 
levados para os municípios no outro formato, é um festival muito importante e diz que não é a 
primeira vez que vem para o município, o mesmo diz que Veronica Guedes que é uma das 
idealizadoras desse festival veio falar com ele da possibilidade que viesse esse festival para o 
município novamente, o mesmo diz que recebeu muito bem a ideia e gostaria que essa tradição 
fosse mantida. É um espaço de acolhimento de debate para as pessoas LGBTQIA+. Foi falado 
também com a Secretária de Cultura Expedita que recebeu muito bem essa ideia e foi marcado 
para o dia 03 de novembro que viesse essa amostra para o nosso município. Segundo o 
vereador Mareio de repente percebeu nos storis de algumas pessoas bolsonaristas, críticas a 
esse amostra que viria para Apuiarés falando termos pejorativos e diz que não parou por aí, o 
vereador Mareio recebeu contato do Conselho Tutelar dizendo que a ex. vereadora Margarida 
além de ir na Secretaria de Cultura juntamente com outros bolsonaristas, tentar coagir a 
Secretária a não realizar essa amostra, o mesmo diz que eles acham tem esse moral todo de 
chegar e de querer dizer o que o Apuiarés pode ser e o que os LGBTs podem fazer, a ex. 
vereadora falou também no Conselho Tutelar que tinha esse evento e que nós estávamos 
convidando crianças de 5 a 1 O anos de idade, que tinha um convite fisico e que era pra levar 
essas crianças pra ver filmes sexual e falar muita mentira. O vereador Mareio fala que a mesma 
é uma pessoa desequilibrada e irresponsável e finaliza suas palavras dizendo que precisava se 
manifestar e deixa seu repudio a tudo isso que aconteceu. A vereadora Cristina reforça as 
palavras do vereador Mareio em apoio ao mesmo e diz que possamos está nessa luta e se coloca 
a disposição. A vereadora Gilmaria usa a palavra cumprimenta todos e presta seu apoio e 
solidariedade ao colega Mareio, toda a classe LGBT, aos que se encontram aqui presentes 
sintam-se todos apoiados nesse momento. A vereadora Monica cumprimenta todos e também 
deixa sua solidariedade ao colega vereador Mareio. Em seguida parabeniza todos os servidores 
públicos principalmente a todos do nosso município. O vereador José Aurino cumprimenta 
todos, se solidariza com o colega Mareio e diz ser contra qualquer tipo de preconceito seja ele 
de que forma for, infelizmente ninguém quer respeitar a opinião de ninguém e diz concordar 
plenamente com as palavras do colega vereador Mareio e que pode contar com seu apoio. O 
vereador Jose Arimateia cumprimenta todos e inicia sua fala parabenizando todos os servidores 
públicos do nosso município. E sobre essa questão em pauta deixa seu apoio ao vereador 
Mareio e diz que devemos o respeito. Em seguida pede a gestora Iris Maria que veja a questão 
das passagens molhadas que ainda não foram recuperadas e parabeniza a mesma pelas que já 
foram feitas. O vereador Manuel Freitas cumprimenta todos, parabeniza os professores e aos 
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servidores públicos do nosso município e agradece a cada um. Ainda com a palavra deixa seu 
apoio ao colega Mareio Ralfe e a cada um que se encontra nessa situação. Em seguida agradece 
a gestão pelas estradas raspadas e que logo possa ser concluída todas. O vereador Mauricio usa 
a palavra cumprimenta todos e fala também sobre essa questão em pauta e deixa sua 
solidariedade ao colega Mareio e complementa dizendo que o respeito é fundamental em 
nossas vidas. O vereador Mareio usa a palavra mais uma vez agradecendo o apoio de todos os 
colegas e a quem está presente. Em seguida deixa um recado, se tiverem achando que foi uma 
boa iniciativa fazerem isso fiquem sabendo que só ajudou a classe LGBT se unir mais. Ainda 
com a palavra parabeniza a categoria dos Servidores Públicos que são tão importantes. A 
vereadora Cristina também parabeniza os Servidores Públicos do nosso município pelo grande 
trabalho prestado a nossa população. Dando prosseguimento a sessão, a presidente da início a 
Ordem do Dia com a seguinte pauta em primeira discussão e votação: Requerimento Nº 
057/2022 de autoria do vereador José Maurício Barreto de Castro, solicitando que seja 
realizado capina e limpeza das ruas da comunidade Lagoa das Pedras. O mesmo foi aprovado 
por unanimidade. Requerimento Nº 058/2022, de autoria do vereador José Maurício Barreto de 
Castro, solicitando a construção de uma passagem molhada no riacho do Paulo na estrada da 
Lagoa das Pedras. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 022/2022 de 
autoria da chefe do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de 
Apuiarés para o exercício de 2023 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 023/2022, de autoria da Chefe do Poder Executivo que 
autoriza o Executivo a delegar as ações e serviços de saneamento básico em localidades rurais 
para o Sistema Integrado de Saneamento Rural - SISAR. Com parecer favorável da comissão 
de Justiça e Redação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 024/2022, que 
dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal. Com parecer favorável da 
comissão de Justiça e Redação e da comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, o 
mesmo foi aprovado por unanimidade. Constou em segunda discussão e votação a seguinte 
matéria: Projeto de Lei nº 021/2022, que dispõe sobre a admissibilidade no município de 
Apuiarés, de diplomas de pós graduação stricto senso expedidos em países do Mercosul e dá 
outras providências. Com parecer favorável da comissão de Justiça e Redação e da comissão de 
Educação, Saúde e Assistência Social, o mesmo foi aprovado por unanimidade. E não havendo 
nada mais a tratar a Presidência declarou encerrada a Sessão e a 1 ª Secretária, Monica Maria 
Fernandes Freitas, 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 28 
(vinte oito) dias do mês de outubro do ano de 2022. 

Vereadores: Assinaturas: 

Charlys Soares Gomes 

Gilmária Alves Vieira de Abreu 

José Aurino Cardoso Gomes 
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José Mauricio Barreto de Castro AUSENTE 
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Manuel Freitas Sousa 

Monica Maria Fernandes Freitas 

Márcio Ralfe Alves Bezerra 

Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva 
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