
ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 03/08/2021.  

 

Aos 03 (três) dias do mês de Agosto do Ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 
realizou-se a 20ª (vigésima) 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, Alexandre de Castro Falcão, Antonio Ítalo Bessa Bomfim, 
Francisco Claúdio Silva Sousa, José Fernando de Souza Ribeiro, José Liliaudo 
Monteiro Cavalcante, Karine de Castro Bezerra, Maria Celina Gomes Carlos 
Monteiro, Paulo Ricardo Quaresma Nazion e Sandro Márcio Soares da Silva. 
Quórum de 10 (dez) e ausente: José Valmir Dias da Silva Filho. Em seguida o 
Senhor Secretário fez leitura da Ata da Sessão anterior, realizada em 
29/06/2021. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente autorizou Leitura do Requerimento Nº 
80/2021, dos Vereadores: Italo Bomfim, Alexandre Falcão, Francisco Claudio, 
Fernando Ribeiro, Liliaudo Monteiro, José Valmir e Sandro Marcio, solicitando 
a obra de pavimentação e esgoto da Rua Geraldo de Almeida Fraga – Conjunto 
São Francisco. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida o senhor secretário fez Leitura do Requerimento Nº 81/21 e Nº 82/21 
do Vereador Claúdio. Colocado em votação digo: justificando o Vereador 
Claúdio falou que o do asfalto da Rua Nila Vasconcelos, a Xanda já solicitou a 
reforma, lá está horrível e é rua de grande acesso. O outro da rua é uma 
homenagem a Dona Fransquinha. Com a palavra o Vereador Fernando falou 
que aquela rua vai da acesso a UNILAB. Acredito que próximo ano vai dar certo. 
A homenagem é mais que merecido. Com a palavra o Senhor Presidente 
parabenizou o Vereador e quem vai ganhar é o povo que vai ganhar. Em seguida 
os Requerimentos foram aprovados. Com a palavra o Senhor Presidente 
autorizou Leitura do Projeto de Lei do Executivo Nº 13/2021 que trata da 
Concessão de uso de bem público a pessoa jurídica digo: Pessoa Jurídica de 
direito privado com a finalidade de incentivar a geração de Emprego e Renda 
para o Município. Com a palavra o Senhor Presidente falou que poucos 
Municípios tem essa riqueza de galpões. Todo investimento vai ser da empresa. 
Com a palavra o Vereador Fernando falou que o povo tem necessidade de 
emprego, a intenção e somar para o bem do povo. Com a palavra o Senhor 
Presidente explicou que após aprovação haverá uma licitação. O investimento 
será de mais de um milhão de reais. Temos o direito de cobrar da empresa que 
coloque pessoas do Município. Vai ter curso profissionalizante. Usando a 



palavra o Vereador Liliaudo parabenizou o Claudio pelos Requerimentos. 
Relacionado ao Projeto peço que seja encaminhado para a Comissão. O 
Município já teve situações complicadas, como no caso da Aço Forte. Pouco 
tempo depois outra empresa cerca o terreno ao redor. Que a pessoa da 
empresa venha mostrar para o povo, que a sociedade tenha ciência. O 
Município está abrindo mão de um prédio público. Precisamos das certidões, 
idoneidade. Daqui a 10 ou 20 anos é nosso nome que vai constar. Com a palavra 
o Vereador Fernando lembrou que na época a Kaiser procurou Acarape, mais 
diante das dificuldades e foi para Pacatuba. Se vai gerar emprego tem urgência. 
Com a palavra o Senhor Presidente disse que estamos falando de vidas. Esse 
projeto. Esse projeto passou pelo procurador. É uma concessão. Não podemos 
correr o risco de perder. Com a palavra o Vereador Claudio falou que entende 
a preocupação do Liaudo. Fazer investimento de 1 milhão e se não der certo? 
Se ele se sentir o dono? Na Aço Fort, se a gente não tivesse ida lá, teriam levado 
tudo. O outro cercou o galpão. Tem 15 pessoas na justiça e não recebeu seus 
direitos. A Prefeitura cede e depois querem ser donos. Com a palavra o 
Vereador Marcio perguntou onde os carros vão ficar? Com a palavra o Senhor 
Presidente falou que temos 7 galpões, vamos confiar no executivo. Com a 
palavra a Vereadora Alexandra falou  que concorda com o Liaudo. A empresa 
vai gerar emprego e renda, mais precisamos deixar amarrado. Estamos 
cedendo um bem do povo diz que poderar gerar 100 empregos, mas não 
consegui vê a garantia, é necessário ir para a comissão. Não posso ser infantil e 
leviana. Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma falou que a geração de 
emprego é o que a gente quer, mais também é importante é importante levar 
para comissão o mais rápido possível. A preocupação é fazer de forma correta. 
Usando a palavra o Vereador Fernando disse que o Prefeito pediu urgência, não 
posso deixar de dar meu voto para hoje. O Prefeito não iria deixar a gente numa 
situação delicada. Com a palavra o Vereador Fernando falou ainda que isso vai 
gerar empregos para o povo. Em seguida o Senhor Presidente suspendeu a 
sessão por 15 minutos. Reabrindo a Sessão o Senhor Presidente encaminhou o 
Projeto para a Comissão de Legislação, e pediu que a mesma se reúna o mais 
rápido possível. Agradeceu a todos e declarou encerrada a Sessão. Eu, José 
Fernando de Souza Ribeiro, Secretariei a Sessão e autorizei lavrar a presente 
Ata. 
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