
ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 15/02/2022.  

Aos 15 (quinze) dias do mês de Fevereiro do Ano de 2022 (dois mil 
e vinte e dois), realizou-se a 37ª (trigésima sétima), 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 chamada dos Vereadores após Leitura de um 
Salmo. Presentes Alexandre de Castro Falcão, Antonio Ítalo Bessa 
Bomfim, Francisco Claúdio Silva Sousa, José Fernando de Souza 
Ribeiro, José Liliaudo Monteiro Cavalcante, José Valmir Dias da 
Silva Filho, Maria Celina Gomes Carlos Monteiro, Sandro Márcio 
Soares da Silva. Quórum de 08 (oito) e ausentes: Ana Alexandra 
Eduardo da Hora, Karine de Castro Bezerra e Paulo Ricardo 
Quaresma Nazion. Em seguida o Senhor Secretário fez leitura da 
Ata da sessão anterior. Colocada em votação referida Ata foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente 
autorizou leitura do Requerimento Nº 01/22 do Vereador José 
Valmir colocada em votação foi aprovada. Em seguida o Secretário 
foi autorizado a fazer leitura do Requerimento Nº 02/22 do 
Vereador Alexandre. Colocado em votação foi aprovado. Em 
seguida foi feito leitura do Requerimento Nº 03/22 do Vereador 
Fernando. Colocado em votação foi aprovado. Em seguida foi feito 
leitura do Requerimento Nº 04/22 do Vereador Alexandre. 
Colocado em votação foi aprovado. Em seguida o Senhor 
Secretário fez leitura do Requerimento dos Vereadores Claudio, 
Italo, Liliaudo (requerimento Nº 05/22). Colocado em votação foi 
aprovado. Em seguida o Senhor Secretário fez leitura do 
Requerimento Nº 06/22 dos Vereadores Valmir, Claudio e 
Alexandra. Colocado em votação, foi aprovado. Dando 
continuidade o Secretário fez leitura dos Requerimentos 07 e 
08/22 do Vereador Liliaudo em seguida os requerimentos foram 
aprovados. Com a palavra o Senhor Presidente autorizou Leitura 
dos Requerimentos Nº 09, 10, 11 e 12/22 do Vereador Fernando, 
que colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. 



Com a palavra o Vereador Claúdio pediu ao Presidente Italo, 
juntamente com ele fosse cobrar fardamento e crachá para os 
garis. Gostaria que o Prefeito desse uma olhada na manutenção 
dos ônibus. Com a palavra o Vereador Fernando falou que 22 
catadores foram contemplados. Esse trabalho merece respeito. É 
importante que essas informações venham para a Câmara. Com a 
palavra o Vereador Liliaudo parabenizou o Zé Wilson e a Elenilsa. 
A infraestrutura está tendo um desempenho louvável. Vocês 
conseguiram trazer o outro lado. Quem vive na Reciclagem 
merece. Agradeceu ao Prefeito pelo calçamento do conjunto 
Padre Cícero. Infelizmente fico triste com a forma de tratar de 
algumas pessoas. Acho inadmissível a pessoa contribuir por 30 
anos e não ter o direito de se aposentar é obrigatório. A pessoa 
chega e recebe um não. Diz que instituto não tem dinheiro.  A lei 
diz que é responsabilidade da Prefeitura. Se desviaram dinheiro, o 
servidor não pode ser penalizado. Não temos um teto para 
aposentadoria, tem muita coisa para ser corrigido. Gostaria que 
os gestores estivessem no Acarape. Você ir na previdência e 
dizerem que será atendido com 90 dias. A Dra Camila é altamente 
capacitada, mas chegue para o prefeito e dia que não tem tempo. 
É um desrespeito com o servidor que contribui. A prefeitura é 
responsável pelo servidor. Com a palavra o Senhor Presidente 
convidou para fazer parte da mesa a Secretária do Trabalho e 
Desenvolvimento Social/STDS, Regila Forte, que juntamente com 
sua equipe apresentar o Plano Municipal de Acarape pela Primeira 
Infância. Explicou como é desenvolvido. A quantidade de 
beneficiados. Agradeceu o Apoio dos Vereadores. 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, 15 de Fevereiro de 2022. 
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