
ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 22/02/2022.  

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Fevereiro do Ano de 2022 
(dois mil e vinte e dois), realizou-se a 38ª (trigésima oitava), 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, Alexandre de Castro Falcão, 
Antonio Ítalo Bessa Bomfim, Francisco Claúdio Silva Sousa, José 
Fernando de Souza Ribeiro, José Valmir Dias da Silva Filho José 
Liliaudo Monteiro Cavalcante, Karine de Castro Bezerra, Maria 
Celina Gomes Carlos Monteiro e Sandro Márcio Soares da Silva. 
Quórum de 10 (dez) e ausente: Paulo digo: Paulo Ricardo 
Quaresma Nazion. Quórum de 11 (onze). Em seguida o Senhor 
Secretário fez leitura da Ata da sessão anterior. Colocada em 
votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 
Presidente repassou para o Vice-Presidente Liliaudo e apresentou 
os Requerimentos Nº 13/22 e 14/22. Com a palavra o Vereador 
Italo disse que sobre a coleta de sangue, existem pessoas com 
deficiência e também com dificuldades financeiras para se 
locomover para a sede. Com a palavra o Vereador Liliaudo 
parabenizou pelos dois requerimentos, principalmente o do 
transporte agora será asfaltado e sinalizado. Com a palavra o 
Vereador Italo falou que qualquer requerimento seu será de 
todos. Temos harmonia, respeito, compreensão. Com a palavra o 
Vereador Paulo Quaresma cumprimentou a todos, bonito vê a 
casa lotada. Quero pedi prioridade para a educação, mas também 
para a saúde. Com certeza os professores terão resultados 
positivos. Tem meu apoio. Com a palavra a Vereadora Karine 
parabenizou o Presidente sobre Requerimento da coleta, que seja 
feito em domicilio. Tem acamados, crianças, a gente fica 
agradecido. Com a palavra o Vereador Fernando falou que está 



feliz com os requerimentos sei da dificuldade de deslocamentos. 
Com a palavra o Vereador Alexandre parabenizou o Presidente 
pelos Requerimentos. Já tem um meu. É bom juntos para ser 
atendido. Colocados em votação foram aprovados por 
unanimidade. Com a palavra o Senhor Presidente convidou para 
fazer parte da mesa os Professores Alexandre e Eliziane. Com a 
palavra a Vereadora digo: a Professora Eliziane agradeceu o 
espaço, cumprimentou os vereadores e a categoria e falou que 
esta casa nunca os deixou na mão. Falou que o motivo de terem 
vindo é o percentual estimado pelo Governo Federal. O objetivo 
aqui é de conscientização. O secretário falou que talvez não dê. As 
pessoas que vem de fora, não vamos permitir que nos desvalorize. 
Alegam que precisa de um Parecer do TCE. Queremos que faça 
valer a palavra do Prefeito. Com certeza fosse a Escolástica já 
teríamos recebido. Não queremos sair sem apoio de vocês. 
Usando a palavra o Professor Alexandre falou que admira o 
trabalho das esferas. Sei a importância dos Vereadores. Devem ter 
consciência e fazer a coisa certa. Em seguida explanou os números 
do FUNDEB, que foi ampliado. Parabenizou o Prefeito por ter 
anunciado na rádio o pagamento do reajuste. Novamente com a 
palavra a Professora Eliziane falo que esse reajuste não irá 
prejudicar a Prefeitura. Sabemos da integridade e conhecimento. 
Nos surpreenda. Viramos até mercadoria vamos receber o 
atrasado em 6 parcelas. Usando a palavra a Vereadora Celina 
Carlos falou que jamais deixaria de dar seu total apoio. Sou 
professora e ontem o Camilo Santana enviou o Projeto de reajuste 
para a Assembleia. Estamos aqui para apoiar. Jamais deixarei de 
estar com vocês. Com a palavra o Vereador Liliaudo falou de sua 
satisfação em vê a união da categoria. Defendo que o servidor 
deve ser valorizado. Somos defensor de todas as categorias. Lutei 
muito pela valorização, quando estava no Acarapeprev. Não 
atrapalhei andamento de aposentadoria. A única pessoa que não 
pode ser penalizada é o servidor público. Com a palavra o Senhor 
Presidente explicou que impacto na Previdência é maior. Estão 
arranjando uma maneira de resolver. Na hora que chegar conte 



com a gente. 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, 22 de Fevereiro de 2022. 
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