
ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 15/06/2021.  

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de Junho do Ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 
realizou-se a 17ª (decima sétima) 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: Antonio Ítalo 
Bessa Bomfim, Alexandre de Castro Falcão, Francisco Claúdio Silva Sousa, José 
Fernando. digo: José Fernando de Souza Ribeiro, José Liliaudo Monteiro 
Cavalcante, Maria Celina Gomes Carlos Monteiro e Sandro Márcio Soares da 
Silva. Quórum de 07 (sete) e ausente: Ana Alexandra Eduardo da Hora, José 
Valmir Dias da Silva Filho, Karine de Castro Bezerra e Paulo Ricardo Quaresma 
Nazion. Em seguida o Senhor Secretário fez leitura da Ata da Sessão anterior, 
realizada em 11/06/2021. Colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade. Continuando o Senhor Presidente autorizou leitura dos 
Requerimentos do Vereador Claúdio Nº 74/21 e 75/21. Justificando o citado 
vereador falou do 1º, que está havendo muito assalto nessas giratórias, e estou 
solicitando essa iluminação. O 2º é a placa de identificação da Cidade. Peço aos 
colegas que aprove. Com a palavra o Vereador Fernando parabenizou o colega. 
Acarape está no centro e essa placa e iluminação da uma aparência melhor. 
Com a palavra o Senhor Presidente falou que em 34 anos nunca teve. Com a 
palavra o Vereador Alexandre falou que quer se acostar ao Requerimento do 
Claúdio que é de grande importância. Colocado em votação, foi aprovado. Em 
seguida foi feito Leitura do Requerimento Nº 73/21 do Vereador Alexandre 
Falcão que justificando falou que está atendendo uma reivindicação da 
comunidade dos Tanques. A população lá ta aumentando e precisa dessa caixa 
d’água. Creio que o Prefeito veja com bons olhos. Com a palavra o Vereador 
Fernando disse que o pedido é de suma importância. Estive com o Secretário e 
falei que precisa de duas para solucionar o problema da Comunidade. Com a 
palavra o Vereador Marcio falou que acredita que teria que ser uma caixa de 5 
mil litros. Com a palavra o Vereador Claúdio parabenizou o vereador pelo 
Requerimento. Vamos ter fé em Deus. Com a palavra o Senhor Presidente falou 
que fez ligação com o Superintendente da SOHIDRA MAIS VAI DEMORAR. 
Prefeito disse que com 10 dias chega. Em seguida o Requerimento foi aprovado. 
Dando continuidade o Secretário fez Leitura do Requerimento Nº 076/21 do 



Vereador Fernando Ribeiro que justificando dizendo que a Zona Rural nem todo 
mundo tem meios de se cadastrar pra vacina da COVID 19. No caso teria que 
vir duas vezes. Com a palavra o Senhor Presidente parabenizou o Fernando, 
sabemos da importância da vacinação na Zona Rural. Colocado em votação, foi 
aprovado. Em seguida a palavra foi facultada. Com a palavra a Vereadora Celina 
iniciou parabenizando os Requerimentos aprovados. Estou aqui para agradecer 
o início da entrega dos Kits doa alunos. A merenda escolar é Lei, não é mérito 
de Secretário. Uma indagação: entregaram referente a fevereiro? Que os 
outros sejam logo entregues nesse semestre. Com a palavra o Vereador 
Liliaudo disse que fala em nome da população. A cagece faz um serviço de 
péssima qualidade. Ficamos felizes com a entrega dos Kits, lutamos para que as 
coisas andem. Todas as Licitações começaram do zero. Esperamos que a 
próxima remessa seja com brevidade. Referente a coleta de lixo, precisamos 
avançar. Não parou mais a estrutura é muito pouca. Não é justo o carro quebrar 
e a empresa não mandar outro. Sobre o cadastro o acesso ainda não é 
suficiente para que aconteça. A igreja cedeu espaço. É dessa forma, deveríamos 
fazer parceria. Fernando usando a palavra falou que na Zona Rural toda 
aguardam o carro aqui não. Com a palavra o Vereador Marcio falou que se o 
carro quebrou a empresa tem que mandar um para substituir. Com a palavra o 
Vereador Claúdio disse que não está culpando ninguém (secretários) mas pede 
que faça a manutenção dos carros. Sobre os Kits chegou em boa hora. Com a 
palavra o Senhor Presidente disse que antes não era assim, quem tem 4 filhos 
recebe dos 4. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a Sessão. Eu, 
José Fernando de Souza Ribeiro, Secretariei a Sessão e autorizei lavrar a 
presente Ata. 
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