
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, REALIZADA EM 
02/03/2021. 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de Março do Ano de 2021 (dois mil e vinte e um), realizou-se 
a 2ª (primeira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Acarape, Sob a Presidência do 
Vereador Antonio Ítalo Bessa Bomfim, que em nome de Deus declarou aberta a Sessão 
e Solicitou do Primeiro Secretário José Fernando de Souza Ribeiro, que fizesse leitura de 
um salmo e em seguida a chamada dos Senhores Vereadores, Verificando-se a presença 
dos seguintes: Ana Alexandra Eduardo da Hora, Antonio Ítalo Bessa Bomfim, Alexandre 
de Castro Falcão, Francisco Claúdio Silva Sousa, José  Fernando de Souza Ribeiro, José 
Liliaudo Monteiro Cavalcante, José Valmir Dias da Silva Filho, Karine de Castro Bezerra, 
Maria Celina Gomes Carlos Monteiro, Paulo Ricardo Quaresma Nazion, Sandro Márcio 
Soares da Silva. Quórum de 11 (onze). Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura da Ata 
da Sessão Anterior, realizada em: 23/02/2021. Colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade. Iniciando as pautas o Senhor Presidente autorizou Leitura do 
Requerimento Nº 11/21 do Vereador Sandro Marcio, solicitando que seja passado 
massa asfáltica na Ponte do Pau Branco II, com a palavra o Citado Vereador falou que 
está aparecendo a ferragem, acredito que a massa asfáltica vai resolver. Colocado em 
Votação foi aprovado. Continuando o Senhor Presidente autorizou Leitura dos 
Requerimentos da Vereadora Ana Alexandra: Nº 02/21 – solicitando um estudo 
analisando a possibilidade da Construção do Calçamento da Travessa Carlos Alves; Nº 
03/21 – solicitando que a Prefeitura autorize em caráter de urgência o afastamento de 
suas atividades as pessoas do grupo de risco a fim de evitar que as mesmas se 
contaminem com a COVID-19; nº 04/21 – solicitando um estudo analisando a 
possibilidade da Construção do Calçamento da Rua Raimundo Florêncio; Nº 05/21 – 
solicitando um estudo analisando a possibilidade do Calçamento na Travessa Cícero 
Araújo; Nº 06/21 - solicitando um estudo analisando a possibilidade do Calçamento da 
Travessa Geremias Marques de Sá. Justificando a Vereadora Alexandra falou que as ruas 
estão complicadas de passar até a pé, se precisar de ambulância não passa sabemos das 
condições da Prefeitura, mas também das pessoas que precisam. Com a palavra o 
Vereador Valmir falou que nessa época nosso Bairro está muito ruim. Alexandra está de 
parabéns. Com a palavra o Vereador Claúdio parabenizou a colega pela preocupação, 
sou de lá, sei das dificuldades, é uma área sofrida e carente, precisa de calçamento e 
limpeza. Estou a disposição. Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma falou que quer 
se acostar e parabenizar a Alexandra por sua luta em beneficio ao Bairro São Francisco. 
Sobre a Infraestrutura, estive em Tamanduá. Gostaria que fosse analisado os pontos de 
luz na comunidade. Fui cobrado. Deveria substituir por LED. Pediu também que olhe 
para o São Benedito, próximo a caixa d’agua, nesse período tem lixo, sem calçamento. 
Vê a iluminação e infraestrutura. Com a palavra o Vereador Fernando falou que essa 
visão da Alexandra já tive na gestão passada. Eu, Marcelo, Geane, solicitamos e tivemos 
algum êxito. Foi feito uma ponte. É importante que todos façam sua parte. Com a 
palavra o Vereador Alexandre falou que como representante da Zona Rural, somos 
muito cobrados, por médico, iluminação, estrada. Colocados em votação os 



Requerimentos foram aprovados. Em seguida foi feito leitura do Requerimento Nº 
17/21 do Vereador Antonio Italo, solicitando a troca das lâmpadas comum por lâmpadas 
de LED na sede do Município de Acarape. Com a palavra o Vereador Italo falou que é 
muito importante essa troca por dois motivos: o projeto já está em andamento, vai ficar 
mais iluminado e também vai economizar. Com a palavra o Vereador Paulo parabenizou 
e falou que é oportuno. Faço sugestão que troque nas comunidades. Com a palavra o 
Vereador Fernando parabenizou o Italo e falou que em Pacajus, foram trocadas todas. 
Com a palavra o Vereador Paulo pediu que seja enviado os números da CIP. Não 
podemos esquecer os combinados. Com a palavra o Senhor Presidente falou que o 
estudo está sendo feito e será apresentado. Com a palavra o Vereador Claudio falou que 
isso é o que mais a população espera. A diminuição da taxa de iluminação pública. 
Colocado em votação o Requerimento foi aprovado. Continuando o Senhor Presidente 
autorizou leitura do Requerimento Nº 01/21 da Vereadora Celina Carlos requerendo que 
as aulas/atividades remotas ofertadas pela rede de ensino deste município sejam 
realizadas no período aula, possibilitando a participação do aluno/aluna no 
turno/período em que ele/ela está matriculado. Com a palavra a Vereadora Celina falou 
que foi procurada por pais de alunos que pediram para questionar, algumas escolas, que 
são três, estão passando as aulas no horário noturno. Gostaria que o Presidente visse 
isso com a Secretária. Com a palavra o Vereador/Presidente falou que a reivindicação é 
muito importante. Irei conversar com a Secretária. Usando a palavra o Vereador Liliaudo 
parabenizou a Alexandra, o Italo e que em alguns meses terá melhorado. Em relação às 
aulas é uma grande preocupação. As vezes os pais não têm conhecimento ou condições. 
Quando muito é dado, muito é cobrado. Precisamos de resultados. Com a palavra o 
Vereador Paulo falou da questão da internet. Tem criança sem acesso. Com a palavra o 
Vereador Marcio disse que aqui tem criança sem internet pq os pais não têm condições. 
Com a palavra a Vereadora Alexandra falou que na sede requer um esforço muito grande 
precisamos encontrar uma solução. Com a palavra o Vereador Fernando falou que la 
nos Morenos desde de 2013 coloquei internet de graça para a população. Com a palavra 
o Vereador Claudio parabenizou a Celina e disse que sua preocupação é com as aulas 
presencial quando voltar. As condições das escolas. Se iniciar daqui a 2 meses como será. 
Hoje ta caindo. Que o Prefeito veja com carinho. Com a palavra o Senhor Presidente 
falou que vem uma verba. Escolastica já está vendo. A creche esta pra ser leiloada. O 
desfio é grande. Colocado em votação o Requerimento foi aprovado. Em seguida foi 
autorizado leitura do Requerimento Nº 18/21 subscrito pelos Vereadores Italo Bomfim, 
Fernando, Alexandre, Claudio, Liliaudo, Valmir e Marcio, solicitando calçamento para as 
Localidades de São José, Distrito de Cantagalo, Localidade de Garapa II, Localidade de 
Barro Vermelho, Localidade de Poço Escuro II e Localidade de Alto Cipriano. Após a 
Leitura os Vereadores subscrito justificaram o pedido e em seguida foi aprovado por 
unanimidade. Com a palavra o Vereador Marcio falou do Conjunto Padre Cícero, que 
sofre por falta de calçamento. Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma ressaltou a 
outras localidades como Teobaldes e Pau Branco. Com a palavra o Vereador Alexandre 
falou que tem os Tanques, Amargoso. Com a palavra o Vereador Claudio falou que 
mesmo tendo a pista tem as entradas. Ex: Tamanduá, Tanques. Em seguida o Senhor 
Presidente autorizou Leitura dos Requerimentos do Vereador Fernando Ribeiro: Nº 



13/21 solicitando a iluminação e os alambrados do campo de futebol, como também a 
reforma da quadra poliesportiva da Localidade de Riachão do Norte; Nº 14/21 – 
solicitando uma praça com academia ao ar livre na Localidade de Morenos; Nº 15/21 -  
solicitando calçamento para a Localidade de Morenos; Nº 16/21 – solicitando a reforma 
da escola Raimundo Alves de Souza, na Localidade de Morenos. Com a palavra o 
Vereador Fernando falou que lá já tem mais de 400 pessoas, só tende a crescer e precisa 
dessas coisas. Com a palavra o Senhor Presidente, falou que todos querem o bem do 
Município e que temos Requerimentos para todas as Localidades. Com a palavra o 
Vereador Liliaudo Monterio parabenizou o colega, é uma comunidade muito receptiva, 
como secretário de agricultura sempre fui bem recebido. Colocado em votação os 
Requerimentos foram aprovados. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura do 
Requerimento Nº 10/21 – solicitando o retorno dos profissionais médicos que compõe 
as equipes de estratégias saúde da família. Com a palavra a Vereadora Karine 
cumprimentou a todos em nome das queridas amigas Vereadoras e amigas no mês de 
Março, foram muitas lutas e conquista e conseguimos ser femininas e fortes. 
Novamente com a palavra o Senhor Secretário fez Leitura dos Requerimentos da 
Vereadora Karine: Nº 07/21 – solicitando da Secretaria de Saúde apresentar o plano 
municipal para controle e prevenção da COVID 19; Nº 08/21 – solicitando que a 
Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde garanta o retorno dos profissionais do CAPS. 
Nº solicitando que a secretaria de saúde garanta medidas de controle social para 
assegurar a transferência do plano de vacinação contra a COVID 19 no âmbito do 
Município. Com a palavra a Vereadora Karine falou que viu que voltou psiquiatra é 
importante, nesse momento as pessoas ficam ansiosas, aumentou muito. Sobre a 
vacinação tem que ter essa transferência. É importante ter as equipes prontas. A Zona 
Rural está sem médico e o Distrito de Canta Galo. O plano de controle para as pessoas 
tomarem conhecimento. Com a palavra a Vereadora Alexandra parabenizou a todas as 
mulheres no mês de março. Em relação ao requerimento da Karine, minha Vó tem 90 
anos e não foi vacinada. Com a palavra a Vereadora Karine falou que nos próximos dias 
vem recursos pra saúde para o COVID, que são 50 mil para implementar centro de Covid. 
Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma parabenizou todas as mulheres acarapenses. 
Sobre a Saúde, temos pontos cruciais como a Localidade de Tamanduá. Espero uma 
solução. Com a palavra o Senhor Secretário fez Leitura do Requerimento Nº 11/21 do 
Vereador Sandro Marcio solicitando que seja passado massa asfáltica na ponte do Pau 
Branco II. Com a palavra o Vereador Marcio falou que esteve no Pau Branco e viu de 
perto. Começaram de forma irresponsável. Ali precisa de um canal. Um engenheiro, pois 
são três entradas. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida o 
Senhor Presidente autorizou Leitura do Projeto de Indicação Nº 03/21, da Vereadora 
Karine que “Encaminhamento ao Projeto de Indicação que Institui pagamento de 
Adicional de Insalubridade de 40% aos Profissionais envolvidos Direto e Indiretamente 
no Combate ao Coronavírus, durante toda o período que pendurar a pandemia da Covid 
19”. Em seguida o projeto foi encaminhado para a Comissão de Orçamento e Finanças. 
Com a palavra o Vereador Liliaudo falou que votaram o Piso dos agentes de saúde e não 
tivemos retorno. Acredito que até sexta saia o pagamento e não seria justo eles não 
receber sem reajuste. Outra questão são os templos Religiosos. Quero que entendam 



que não vou sobrepor ao Decreto Estadual. Queremos o que for mais viável. Falou da 
vinda o Presidente da República veio à Tianguá e o Governador do PT, não mandou um 
representante, penalizando o Estado. O PT tem que entender que Bolsonaro não fez 
nada pra ganhar a eleição. O próprio partido entregou a qualquer um. Fica aqui meu 
repúdio. Com a palavra o Vereador Alexandre Falcão falou que respeita a opinião do 
colega, mais o Presidente não quer o bem do País. Com a palavra o Senhor Presidente 
parabenizou a todas as mulheres e nada mais havendo a Tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a Sessão. Eu, José Fernando de Souza Ribeiro, Secretariei a 
Sessão e autorizei lavrar a presente Ata. 

 

Acarape- Ce, 02 de Março de 2021. 

 

 

Presidente: _________________________________________________________ 

1º Secretário: _______________________________________________________ 

             

 


