
ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, REALIZADA 
EM 16/11/2021.  

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Novembro do Ano de 2021 (dois mil e vinte 
e um), realizou-se a 32ª (trigésima segunda), Sessão Ordinária da 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 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 09/11/2021. 
Colocada em votação, referida Ata foi aprovada por unanimidade. Dando 
continuidade o Senhor Presidente autorizou Leitura do Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica do Município que “Dispõe sobre a Eleição para Renovação da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Acarape/Ce”. Após a leitura O Projeto foi 
encaminhado para a Comissão de Legislação. Em seguida o Senhor Presidente 
Facultou a palavra. Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma falou que dia 15 
fez um ano da eleição. Parabéns a cada um. Sabemos como foi a luta e temos 
que festejar. Temos momentos de opinião contraria, mais depois continuamos 
o clima de amizade. Temos que ser unidos pelo bem do povo. Com a palavra o 
Senhor Presidente falou que nenhum chegou aqui atoa foi reconhecimento do 
povo. O que mais fiz esse ano foi pregar a armonia. Estamos todos de parabéns. 
Usando a palavra o Vereador Fernando falou que cada um de nós agradecemos 
a Deus. Na próxima não será fácil. Essa harmonia é muito importante. Parabéns 
Presidente. Com a palavra o Vereador Claudio falou que não poderia deixar de 
parabenizar a Todos por um ano da vitória. Agradeceu a visita dos colegas 
quando estava hospitalizado, agradeceu ao Prefeito Edilberto pela iluminação 
pública que começou a troca das Lâmpadas. Com a palavra o Vereador 
Fernando falou que o intriga a pessoa ocupar um cargo e não aproveitar. Fomos 
visitar o colega e teve muitos risos, brincadeiras e a pessoa foi reclamar para o 
Prefeito. Essa pessoa está se esticando demais. Com a palavra o Vereador 
Claudio falou que até doente somos julgados, o Vereadores não fizeram 
baderna. 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, 16 de Novembro de 2021. 
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