
ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, REALIZADA 
EM 26/10/2021.  

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Outubro do Ano de 2021 (dois mil e vinte e 
um), realizou-se a 30ª (trigésima), 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, Paulo Ricardo Quaresma Nazion e Sandro 
Márcio Soares da Silva. Quórum de 11 (onze). Em seguida o Senhor Secretário 
fez leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 19/10/2021. Colocada em 
votação foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Senhor 
Presidente convidou para fazer parte da Mesa o Senhor Augusto Walberson da 
Silva Almeida Secretário de Cultura Esporte e Lazer do Município do Município 
e explicou que o mesmo está atendendo o convite para esclarecer sobre o 
edital publicado. Com a palavra o Senhor Secretário falou que está feliz pelo 
convite, que trabalha com transparência e explicou que esse dinheiro veio do 
Governo Federal para ser gasto com artistas. Foi publicado no Portal, também 
fui à radio, postei no Instagram da Secretaria. Temos o pessoal responsável, 
como no caso o Carlos Alberto é coordenador das artesãs. Temos até novembro 
ou o dinheiro volta. Com a palavra o Vereador Liliaudo agradeceu a presença 
do Secretário e falou que como Vereador seu papel é com digo: cobrar. Vi no 
Portal e achei pouco. O Município é rico de artistas, não vi divulgação a ponte 
de atingir os quatros pontos do Município. Poderia ter sido mais divulgado. Com 
a palavra o secretário falou que entrou em contato com os artistas. 
Infelizmente já saiu a relação. Será dias 13 e 14 no Bairro São Benedito. Todos 
estão convidados. Fazendo uso da palavra o Vereador Liliaudo falou que 
queremos a Gestão trabalhando nessa linha. Até quem não tem interesse fique 
sabendo. Fico triste de não poder prorrogar, que no próximo chegue também 
a essa casa. Parabéns pela ação. Com a palavra, a Vereadora Karine. Minha 
vocação e voltada paras as artes. Compreendo as colocações do Vereador, mais 
a pessoas que estão na ativa estão sabendo. Conheço pessoas que conseguiram 
se inscrever como já fui Secretária entendo a questão do Tempo. A questão que 
o Liaudo colocou é boa. Quanto mais divulgação melhor. Farei tudo para estar 
presente. Com a palavra o Vereador Claúdio falou que esteve o Prefeito, o 
ônibus universitário chegou. Parabéns Prefeito. Sobre as lâmpadas começa dia 
1º. Parabenizou o Secretário e falou que o papel do Vereador é cobrar. Só 



queremos que possa vir nos passar informação. Com a palavra o Vereador 
Paulo Quaresma parabenizou o secreta por esta aqui. Nosso intuito é o dialogo 
positivo. A caminhada é uma linha reta. Acarape é só um. Já que não dá para 
prorrogar, no próximo trazer pra gente ajudar. Lhe desejo boa sorte na sua 
caminhada. Com a palavra a Vereadora Alexandra agradeceu a presença do 
Secretário. Isso só soma para o município crescer. Entendo os dois lados sinta-
se abraçado. Essa busca ativa é muito bom. Farei o possível para comparecer. 
Coma palavra o Vereador Fernando falou para o Secretário que o debate é para 
contribuir. As vezes temos dificuldades de divulgação. Com a palavra o Senhor 
Presidente falou que não tem feito outra coisa do que harmonizar o Executivo 
e Legislativo. Agradeço a todos, parabéns Augusto, agradeço ter aceito o 
convite, meu objetivo é trabalhar com todos. Não 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, 26 de Outubro de 2021. 
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