
ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 30/11/2021.  

Aos 30 (tinta) dias do mês de Novembro do Ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um), realizou-se a 34ª (trigésima quarta), Sessão Ordinária da 
Ordinária da Câmara Municipal de Acarape, realizada em digo: 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: 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 Souza digo: Karine de Castro Bezerra, Maria Celina Gomes 
Carlos Monteiro e Sandro Márcio Soares da Silva. Quórum de 10 (dez) 
e ausente Paulo Ricardo Quaresma Nazion. Em seguida o Senhor 
Secretário fez leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 
23/11/2021. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. 
Dando continuidade o Senhor Presidente autorizou Leitura do 
Projeto de Lei do Executivo Nº 22/2021 que “Dispõe sobre a 
concessão do Abono-FUNDEB aos profissionais básica da rede 
municipal de ensino, na forma que especifica”. Com a palavra o 
Senhor Presidente falou que o Projeto está bem claro e que em 
concordância com os demais Vereadores, não será encaminhado a 
Comissão. Em seguida o Projeto foi colocado em votação e aprovado 
por unanimidade. Com a palavra a Vereadora Celina desejou boa 
noite e falou de sua felicidade em participar desse momento como 
Vereadora. Quando fui secretária infelizmente não foi possível. 
Parabenizo o Edilberto e a classe. Aqui vocês tem uma amiga. Usando 
a palavra o Vereador Fernando parabenizou os professores e ao 
Prefeito por tomar a iniciativa. Tudo que vier para ajudar o Professor 
pode contar com a casa. Com a palavra o Vereador Claudio falou que 
parabeniza os professores pela conquista. Agradeceu a presença do 
time Catalunia. Usando a palavra o Vereador Italo parabenizou o 



Prefeito e Professores e que podem contar com ele. Em seguida 
parabenizou a Vereadora Karine pela vitória, fico feliz lhe desejo tudo 
de bom. Com a palavra a Vereadora Karine digo: o Vereador Fernando 
parabenizou a Karine. Sabe do seu trabalho. Estamos aqui porque 
Deus permitiu. Acho que seria covardia. Hoje cheguei atrasado 
porque tive a oportunidade de iluminar os Morenos. A turma é muito 
bacana, só tem hora pra começar. Parabéns ao Zé Wilson, ao Louro. 
Com a palavra o Senhor Presidente parabenizou a Xanda e ao Dr. 
Fernando pelo aniversário. Com a palavra a Vereadora Alexandra 
agradeceu a todos que lhe enviaram mensagens por seu aniversário. 
Parabenizou os professores pela conquista. Ao time aqui presente. 
Tudo que for para o bem do município conte comigo. Com a palavra 
o Vereador Fernando parabenizou o Prefeito e a primeira Dama pelas 
mamografias. Hoje foi as mulheres dos Morenos. Queria agradecer 
ao Pessoal do CRAS que passaram o dia nos Morenos. Essa parceria é 
importante. Com a palavra o Vereador Liliaudo parabenizou a 
Professore pela conquista. Antes falei que as aulas presenciais 
deveriam voltar. Alguns entenderam errado e que bom que aos 
poucos foram retornando. Parabéns ao Prefeito. Valorizar o 
Magistério e compensar financeiramente. Essa casa sempre vai lutar 
pelos professores, e os demais servidores. O compromisso do 
Prefeito é fazer o plano de cargos e carreiras para todos. Com a 
palavra a Vereadora Karine desejou boa noite a todos e agradeceu 
presença do time de sua comunidade agradeceu a palavra dos 
colegas. Foi tenso. Já tinha retorno desde quinta-feira. Em todos os 
momentos pedia a Deus que fizesse o melhor. Para mim era como se 
tivesse usado meu exercício profissional para comprar votos. Nunca 
pedi voto usando isso. Sou feliz em ser enfermeira. Hoje a alegria que 
sinto é grande. Mostrei aqueles juízes que estava trabalhando de 
forma ética. Muito obrigada a todos. Com a palavra o Vereador 
Marcio parabenizou a colega, aos professores e a Xanda pelo 
aniversário. Com a palavra o Vereador Fernando disse que nesse caso 
a Karine ganhou a eleição duas vezes. Com a palavra o Vereador 
Claudio parabenizou a Dra Karine. Deus é generoso. Parabenizou a 



Xandinha e falou que no São Francisco foi colocado todas as 
lâmpadas. Com a palavra o Vereador Liliaudo parabenizou ao time. 
Sobre a Vereadora Karine meses atrás lhe parabenizei por esclarecer 
no rádio. Acho que o político entra pelo voto e deve sair pelo voto. Se 
tiver mudança, que seja em 2024. Conheço sua trajetória. 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, 30 de Novembro de 2021. 
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