
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, REALIZADA EM 
23/03/2021. 

 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Março do Ano de 2021 (dois mil e vinte e um), realizada, 
Sob a Presidência do Vereador Antonio Ítalo Bessa Bomfim, que declarou aberta a Sessão 
e Solicitou ao 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, Karine de Castro Bezerra, Paulo Ricardo Quaresma Nazion e Sandro 
Márcio Soares da Silva. Quórum de 09 (nove) e ausente: José Valmir Dias da Silva Filho e 
Maria Celina Gomes Carlos Monteiro. Em seguida o Senhor Secretário fez leitura da Ata da 
Sessão anterior realizada em 16/03/2021. Colocada em votação foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida o Presidente passou os trabalhos para o Vice para apresentar 
seus requerimentos. Com a palavra o Presidente em exercício autorizou Leitura dos 
Requerimentos Nº 48/21, 49/21 e 50/21 do Vereador Italo Bomfim, que justificando os 
Requerimentos falou dos Coletores de Lixo, que serão colocados em pontos estratégicos e 
educar as pessoas para colocar dentro. O do Ônibus Universitário, se Deus quiser quando 
passar essa pandemia já estará tudo pronto. Colocados em Votação os Requerimentos 
foram aprovados. Com a palavra o Senhor Presidente autorizou a Leitura do Requerimento 
Nº 51/21 do Vereador Alexandre Falcão que justificou que esse projeto de Coleta de 
Exames nas Localidades vem da outra Gestão e funcionou muito bem e deve continuar. 
Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma parabenizou o Alexandre pelo Requerimento. 
Acarape tem que continuar avançando. Saúde tem que ter prioridade. Temos que ter as 
informações. Estamos no meio de uma Pandemia. As localidades estão sem Médico. 
Colocado em votação o Requerimento foi aprovado. Em seguida o Secretário fez Leitura 
dos Requerimentos Nº 52/21 e 53/21 do Vereador Fernando Bezerra digo: Ribeiro que 
usando a palavra falou que já estamos no 3º mês de gestão e todos cobrando a mesma 
coisa. Essas lâmpadas. Com a palavra o Senhor Presidente pediu que o Prefeito agilize, pois 
escuridão da Sensação de Insegurança. Com a palavra o Vereador Alexandre falou que é 
muito cobrado e a população não pode mais esperar. Peço sensibilidade do Prefeito. 
Agradeceu pelos tratores. Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma falou que mais uma 
vez em relação as lâmpadas, virou chacota nas Redes nós diminuímos a taxa. Em janeiro fui 
suspenso. Não sei de chegou relatório da CIP. A Justificativa esta cada vez mais difícil. O 
recurso está aí. Com a palavra o Vereador Liliaudo disse que o Quaresma tem razão. Temos 
que cobrar. Sei que é início de Gestão, que esta passando por licitação, já falamos com o 
Edilberto. Temos que saber o valor da arrecadação, e o quanto sobra, para daí as famílias 
ter a redução, principalmente para quem não tem renda. Com a palavra o Presidente falou 
que essa semana falei com o Prefeito e com o Zé Wilson. Ta finalizando a Licitação. Com a 
palavra o Vereador Fernando Ribeiro fez Requerimento Verbal, Solicitando a Compra de 
uma Caixa de Fibra para a escola Raimundo Alves em Riachão do Norte, justificando que a 
antiga quebrou e precisa com urgência. Colocado em votação foram aprovados. 
Continuando os trabalhos o Senhor Presidente Autorizou a Leitura do Parecer ao Projeto 
de Lei Nº04/2021. Após a Leitura foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feito 



Leitura do Parecer ao Projeto de Lei Nº 05/2021 do Executivo. Após a Leitura foi colocado 
em Votação e aprovado por unanimidade. Em seguida foi feito Leitura do Parecer ao 
Projeto de Lei do Executivo Nº 006/2021. Colocado em Votação foi aprovado por 
unanimidade. Com a palavra o Senhor Presidente autorizou Leitura do Parecer ao Projeto 
de Lei do Legislativo Nº 04/2021. Após Leitura foi colocado em Votação foi aprovado por 
unanimidade. Dando continuidade, o Senhor Presidente autorizou Leitura dos Projetos de 
Lei do Executivo Nº 07/2021, 08/2021 e 09/2021. Em seguida suspendeu a Sessão por 20 
minutos para a Comissão analisar e dá seu parecer. Reabrindo a Sessão o Senhor Presidente 
autorizou Leitura do Parecer ao Projeto de Lei Nº 007/21. Colocado em votação foi 
aprovado. Em seguida autorizou Leitura do Parecer ao Projeto de Lei do Executivo Nº 
008/2021. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Continuando o Senhor 
Presidente autorizou Leitura do Parecer ao Projeto de Lei do Executivo Nº 009/2021. 
Usando a palavra o Vereador Liliaudo falou que não poderia deixar de comentar esse 
projeto, porque aqui pão e peixe sempre teve. A Semana Santa é um dos 3 maiores 
feriados. Parabéns ao Prefeito por pensar nos mais necessitados. Foi uma medida acertada. 
Usando a palavra o Vereador Paulo Quaresma falou que jamais deixará de esta junto para 
trazer benefícios. Temos o Projeto Sexta básica. Protocolei hoje do vale Gás. Tem do auxílio 
Emergencial. Que as pessoas fiquem Tranquilas que Terá uma proposta viável. O que for 
positivo terá meu aval. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida o 
o Senhor Presidente facultou a palavra. Com a palavra o Vereador Fernando falou que está 
feliz porque o Dr. Ismael está fazendo parte da Saúde. Com a palavra o Senhor Presidente 
falou que a dono da Lotérica tinha prometido reabrir e cumpriu. Gostaria de dá boas Vindas 
ao Dr. Ismael em nome da Casa. O Prefeito mostrou que quer cuidar de nossas mulheres. 
Gostaria de parabenizar o Edilberto por doar peixe na Semana Santa. Usando a palavra o 
Vereador Claúdio falou que a população bate nos vereadores. Estamos aqui porque Deus 
quis. Hoje fiscalizamos a empresa Aço Norte, tivemos informação que fariam uma reforma. 
Nos preocupamos com os trabalhos. Estamos atentos, vamos pra cima, brigar pela 
população. Usando a palavra a Vereadora Karine falou que as pessoas andam pedindo nas 
Redes Sociais Sociais sobre a Secretaria de Saúde. Lá tem um comunicado que está 
atendendo online. Está fechada. Lá é o pilar, com cuidado e segurança, ficar pelo menos 
até meio dia. Não dá para todo o serviço ser feito por telefone. Gostaria de Reforçar a 
ausência de Dona Celina ela é de risco. Mais uma vez pode contar comigo sobre Saúde. O 
Claúdio tem um trabalho de fiscalização diferente de nós. Parabéns. Com a palavra a 
Vereadora Alexandra falou que com os demais vereadores vamos saber a real situação. 
Essas empresas são para gerar emprego. O prédio é do Município. Se ele quer ir tudo bem. 
Deram um prazo de três meses e pelo menos 50 empregos. Peço que fale com Secretário 
de Saúde. Uma mãe relatou que recebeu resultado de Covid do Filho por telefone e 
mandaram ficar isolados, sem medicar, sem ir uma equipe lá. Com a palavra a Vereadora 
Karine falou que dando positivo já tem que começar medicação A pessoa precisa se sentir 
acolhida. O acompanhamento é importante. Com a palavra o Senhor Presidente disse que 
irá conversar com o Secretário de Saúde. Sobre a Sessão ser aqui, fizemos exame e deu 
negativo e por ter vários projetos essa tinha que ser. Peço desculpas a Celina. Com a palavra 
o Vereador Claúdio sugeriu que na próxima, mandar fazer higienização. Com a palavra o 
Vereador Claúdio. digo: Marcio pediu que o Prefeito contrate mais garis para limpar os 
matos das ruas. Também reformar o Posto de Saúde do Garapa II. Usando a palavra o 



Vereador Fernando falou que esses dias andou muito na Zona Rural e viu que o Posto lá 
tem muita rachadura, acredito que não custa tanto. A empresa no que depender da gente, 
se no prazo não fizer, vamos tomar as providencias. Com a palavra o Vereador Alexandre 
disse que sobre o posto, tem vergonha de passar em frente todo dia. Temos que resolver 
dos Médicos, das lâmpadas. Com a palavra o Vereador Liliaudo falou que são fiscais do 
povo. Tinha pedido para convocar a Coordenadora de Vigilância, mais conversou com o 
Prefeito e ele tirou a moça da função. Nosso povo tem sido tão mal tratado, não podemos 
permitir isso. Gostaria de Lembrar aqui o nome da Arlene, sempre solícita. Que os outros 
sigam seu exemplo. Sobre o Galpão, existe uma concessão. Não detem Poder sobre o 
Prédio. Se parar volta pro Município. Fui procurado pelo Dr. Wesley, existe pedido de 
nulidade na justiça. São duas empresas. Estamos de olho aberto. Gostaria de parabenizar 
o Claúdio por esta fiscalizando. Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma perguntou como 
esta o kit da Merenda Escola dos alunos. Isso ajuda muito as crianças. Com a palavra falou 
o Vereador Claúdio que o nosso papel é fiscalizar. Queremos declaração da empresa. Sobre 
a Arlene realmente está de parabéns. 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, 23 de Março de 2021. 

 

 

Presidente: _________________________________________________________ 

1º Secretário: _______________________________________________________          


