
ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 07/12/2021.  

Aos 07 (sete) dias do mês de Dezembro do Ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um), realizou-se a 35ª (trigésima quinta), 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 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, Karine de Castro Bezerra, Maria Celina Gomes Carlos 
Monteiro, Paulo Ricardo Quaresma Nazion, José Liliaudo Monteiro 
Cavalcante 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 
30/11/2021. Colocada em votação referida Ata foi aprovada por 
unanimidade. Com a palavra o Senhor Presidente falou que a próxima 
sessão será Solene haverá uma homenagem às vítimas da COVID-19 
e serão condecorados com medalhas de honra ao Mérito os 
profissionais da saúde. Em seguida pediu aos colegas que venham 
mais a essa casa, conversar mais. Lutamos muito pelos ônibus, 
iluminação, abono dos professores, agentes de Endemias. Vamos 
valorizar isso. Com a palavra o Vereador Fernando agradeceu a 
equipe da Secretaria de obras, estão de parabéns em relação a 
iluminação pública. Com apalavra o Vereador Paulo Quaresma falou 
que estamos no último mês do ano. Desejo sucesso para 2022. 
Agradeço aos Vereadores pelos debates que faz parte do nosso papel 
que é cobrar. Gostaria de falar em relação a alguns pontos. Estão 
reclamando muito do atendimento em relação aos idosos que não 
tem preferencial nas consultas. Na gestão passada colocamos duas 
equipes, porque a demanda é grande. Não estou procurando 
confusão. Se estiver diferente dê sugestão. Com a palavra o Vereador 
Liliaudo disse que seria breve, não sabe quem toma conta da 



brinquedopraça, mais tem alguns adolescentes que brincam lá e 
dessa forma vai quebrar. Uma coisa que é para as crianças. Que o 
responsável tenha cuidado. Outra coisa, no dia 26/10/21 o secretário 
de cultura esteve aqui para falar da questão do evento cultural e 
premiações do Governo Federal. Pedi prorrogação das inscrições. 
Consta em ata que o Secretário falou que não poderia e já prorrogou 
duas vezes. Acho que não podemos aceitar esse tipo de 
posicionamento. Lembro que ele disse que perderia o projeto. Se 
tivesse transparência, teria comunicado a essa casa. O que ele tem 
que entender, que como nós devemos satisfação, ele também deve. 
A casa teve interesse. Fico triste com essa ação. O cargo é bom, o 
salário também, mais a justiça fiscaliza. O dinheiro é Federal. Tem que 
ter a maior transparência. Enquanto o Prefeito se dedica dia e noite. 
Um secretário faz uma coisa dessa. Com a palavra o Vereador 
Fernando falou que não estava sabendo dessa situação, ele deveria 
comunicado. E ele fez outro evento? Ou foi na casa dele. Com a 
palavra o Vereador Claúdio falou que acompanhou Liaudo para falar 
com o Augusto. Pediu que viesse aqui informar das condições do 
ginásio. Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma falou que não 
estava por dentro. Muitas pessoas pediram prorrogação. Nós não 
fomos informados, não fomos atendidos. Acho que não é dessa 
forma. 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. 
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