
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, REALIZADA EM 
09/03/2021. 

Aos 09 (nove) dias do mês de Março do Ano de 2021 (dois mil e vinte e um), realizou-se a 
3ª (terceira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Acarape, Sob a Presidência do 
Vereador Antonio Ítalo Bessa Bomfim, que 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 e Sandro Márcio Soares da Silva. Quórum de 10 (dez) e ausente Paulo 
Ricardo Quaresma Nazion. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura da Ata da Sessão 
anterior, realizada em 02/03/2021. Colocada em votação referida Ata, foi aprovada por 
unanimidade. Usando a palavra a Vereadora Celina entregou uma lembrancinha em 
homenagem ao dia da mulher e falou que aos homens, entregou para suas esposas. 
Iniciando os trabalhos o Senhor Presidente fez Leitura da Moção de Pesar Nº 02/2021 às 
famílias enlutadas às enlutadas pelo falecimento por COVID19 em nosso Município, e pediu 
um minuto de silencio. Continuando autorizou Leitura do Requerimentos da Vereadora 
Alexandra da Hora: Nº 19/21, 20/21, 21/21, 22/21 e 23/21. Com a palavra a Vereadora 
Alexandra falou que solicitou da Secretaria de Infraestrutura uma pequena Praça no 
Conjunto São Francisco, outro em relação ao serviço dos Correios, no São Francisco e 
Marrecos não tem entrega de correspondência. As pessoas nos procuram. Temos duas 
possibilidades: nomear e numerar todas as ruas ou uma pessoa para fazer as entregas. Os 
outros são os calçamentos. Na Rua principal do Marrecos se der uma neblina fica alagado. 
Temos que encontrar uma forma de ajudar. Com a palavra o Vereador Fernando 
parabenizou a Vereadora sobre o Correio e disse que na Gestão Passada o José do Franzé 
tinha conseguido alguém para entregar.  Colocados em Votação os Requerimentos foram 
aprovados. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura dos Requerimentos Nº 24/21, 
25/21, 26/21 e 27/21 da Vereadora Celina Carlos que justificou dizendo que iria começar 
pelo Kit alimentação para as crianças, pois soube que estão fazendo a licitação. Sobre o 
edital do processo seletivo para professores fui procurada por alguns para saber como está 
sendo feito, ta havendo troca dos classificados por classificáveis e vice-versa. Que a 
secretaria coloque nas redes sociais. O outro pede calçamento para Pau Branco II. Lá foi 
onde nasci e vivi muitos anos, assim como meu pai. Tem atualmente 173 famílias. As 
crianças não têm uma área de lazer. Está sendo esquecido e a Praça Maria do Carmo 
Bezerra, que está abandonada. Tem muitas crianças que pedem. Com a palavra o Vereador 
Italo falou que esse pedido é louvável, conte comigo. A licitação está sendo feita. O Pau 
Branco, a Decadência vem de muitos anos. Lá não tem nada. Colocados em votação os 
Requerimentos foram aprovados. Com a palavra, o Senhor Secretário fez leitura dos 
Requerimentos Nº 28/21 e 29/21 do Vereador Claudio que Justificou dizendo que a Rua 
Geraldo de Almeida Fraga, possa ser feito asfalto, pois os veículos usam mais por dá acesso 
ao hospital, também irá trazer melhor qualidade de vida e valorizar. O outro pede 
identificação dos motoristas para melhor identificação nas repartições em Fortaleza, não 
tem fardamento, crachá. Tem também os garis que estão sem equipamentos a muitos 



anos. Com a palavra o Vereador Italo parabenizou pelos motoristas e garis. A bandeira do 
servidor é a farda. Com a palavra o Vereador Fernando falou que quer se acostar ao 
Requerimento do Claudio. Muitos garis trabalham com sacolas nas mãos. Podem ser 
contaminados. Sobre o asfalto é a rua mais próxima da unidade para quem vem da Zona 
Rural. Com a palavra a Vereadora Celina falou que o Requerimento é muito importante 
para os garis e motoristas. Colocados em votação os Requerimentos foram aprovados. Em 
seguida foi autorizado Leitura dos Requerimentos Nº 30/21, 31/21, 32/21 e 33/21 do 
Vereador Fernando Ribeiro. Com a palavra o Vereador Fernando falou que esse vírus não 
brinca. Vamos nos unir para conseguir. A questão do calçadão é muito importante, até para 
as pessoas fazerem caminhada. Os redutores, são muito importante porque as crianças vão 
a pé e os carros vem com muita velocidade. Com a faixa de pedestre diminui. Colocados 
em votação os Requerimentos foram aprovados. Em seguida o Secretário fez leitura dos 
Requerimentos Nº 34/21, 35/21 e 36/21 do Vereador Sandro Marcio que justificando falou 
que é sonho da Localidade de Riachão do Norte. Espero que o Edilberto consiga nestes 
quatro anos. Sobre a fonoaudióloga tem as pessoas acamadas. O outro vi de perto o 
Trabalho naquele lixão. São mais de 15 famílias. Precisam de todo o equipamento e um 
abrigo. Colocados em votação, foram aprovados. Continuando o Senhor Presidente 
autorizou Leitura dos Requerimentos Nº 37/21, 38/21, e 40/21 do Vereador Alexandre 
Falcão que justificando falou que a agua da Lagoa dos Veados é sonho de muitos anos 
espero que saia essa grande obra. A escola Humberto Campos e próxima a estrada. Precisa 
de um Muro, reforma e ampliação de uma sala. O Posto tem dificuldade de médicos. Espero 
que o Secretário resolva logo. Com a palavra o Vereador Fernando falou que a luta é 
grande. Tem muita dificuldade. Já cavaram poços e não deu agua quero me acostar. Com 
a palavra o Vereador Claudio disse que sabe da luta do colega pessoal da Lagoa dos Veados 
não são assistidos. Com a palavra o Vereador Italo falou que todos os dias pergunta pelos 
médicos e a dificuldade é a credibilidade. Colocado em Votação os Requerimentos foram 
aprovados. Usando a palavra a Vereadora Karine perguntou se o dinheiro que ficou da 
outra gestão pode ser gasto com a COVID. Com a palavra o Senhor Presidente falou que 
sim. Já foi pago insumos e se for liberado as vacinas pode usar essa verba. Sobre os 
atrasados de novembro e dezembro são mais de 5 milhões, não tem condições de pagar 
uma vez, tem que parcelar. Edilberto foi eleito para resolver e nos para apoiar. Com a 
palavra o Senhor presidente autorizou Leitura dos Projetos de Lei do Executivo Nº 04/2021, 
05/2021 e 06/2021. Após a leitura referidos Projetos foram encaminhados para as 
comissões. Em seguida o Senhor Presidente autorizou Leitura do Projeto de Lei do 
Legislativo Nº 04/2021 da Vereadora Karine Bezerra, Alexandra da Hora e Celina Carlos. 
Com a palavra a Vereadora Karine falou que o projeto vem para fortalecer ainda mais a 
violência contra a mulher. Muitas vezes a mulher nem busca ajuda porque não acredita. 
Três mulheres aqui não poderia passar sem deixar esse registro. Com a palavra o Senhor 
Presidente parabenizou. Essa sensibilidade é feminina. O Projeto será encaminhado para a 
Comissão de Saúde e Educação, para receber um parecer. Em seguida, parabenizou o 
Deputado Mauro Filho por seu aniversário, agradeceu ao apoio que está dando e falou que 
o mesmo trabalha pela região a mais de 30 anos. Muitos anos de vida. Com a palavra a 
Vereadora Karine parabenizou o Instituto de filantrópico que está no Ceará a mais de 35 
anos, já mudou a vida de muita gente. Está em Cantagalo, tem vários projetos sociais. Falou 
também da região de Poço Escuro. Amanhã terá atendimento e está faltando servidor para 



limpar. Peço ao Presidente que veja um servidor para lá. Reforçar a questão dos médicos. 
Em Cantagalo necessita a mais breve possível. Sei da dificuldade. Queremos o bem. 
Conseguir tomografia pelo menos para pacientes internados, dar os exames para que as 
famílias não precisem arcar. Estou à disposição. Falo de coração. Essa nova onda está muito 
ofensiva. Hoje não tem UTI. Com a palavra o Senhor Presidente parabenizou a intensão e 
disse que irá correr atrás. É sério, hoje tenho 3 pessoas da família internado. Vírus maldito. 
Precisamos do seu conhecimento. Com a palavra o Vereador Fernando falou que é 
importante seu conhecimento. O Presidente com certeza levará seus pedidos ao Prefeito. 
Com a palavra o Vereador Liliaudo Monteiro agradeceu ao carinho das mulheres. 
Parabenizou os Vereadores pelos Requerimentos, principalmente os de Riachão, já me 
sinto cidadão de lá. Semana passada foi aprovado requerimento da Alexandra sobre o 
trabalho do grupo de risco. Peço que encaminhe copia para as secretarias. Prevenir é a 
melhor solução. Agradeço ao Edilberto por sancionar a Lei dos Templos. Tudo dentro das 
limitações. Gostaria de dizer que os serviços do Correio do Cantagalo voltou. 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, 09 de Março de 2021. 

Presidente: _________________________________________________________ 

1º Secretário: _______________________________________________________ 

 


