
ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 08/03/2022.  

Aos 08 (oito) dias do mês de Março do Ano de 2022 (dois mil e 
vinte e dois), realizou-se a 39ª (trigésima nona), 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 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 22/02/2022. Colocada em votação foi aprovada por 
unanimidade. Continuando o Senhor Presidente autorizou Leitura 
do Projeto de Lei Executivo Nº 03/2022 que “Altera a Lei Municipal 
Nº 493/2015, para incluir o art. 6º e dá outras Providencias”. 
Colocada em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida o senhor secretário fez leitura do Projeto de Lei do 
Executivo Nº 02/2022 que “Autoriza o Município de Acarape a 
realizar Termo de Parceria com a Empresa Virtual.Net Telecom 
com a finalidade de disponibilização de serviço de internet 
gratuita a população em espaços públicos. Colocado em votação, 
foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente 
facultou a palavra o Vereador Paulo Quaresma cumprimentou as 
mulheres pelo seu dia e também as classes presentes. Falou que 
qualquer papel digo: Projeto construtivo terá seu apoio. Tenho 
grande carinho pelas mulheres acarapenses. Em relação ao 
transporte escolar que vai para Baturité. Devemos ajudar esses 
futuros profissionais. Parabenizo o Executivo pelos Projetos. Com 
a palavra o Senhor Presidente convidou a Primeira Dama do 
Município Paula para receber em nome das mulheres uma 



lembrança pelo dia das mulheres. Usando a palavra a Vereadora 
Karine falou em nome de suas companheiras Xanda e Celina e a 
todas as mulheres, hoje reforça nossa luta. A categoria da 
enfermagem se uniu. 85% são mulheres e só ganha dos operários. 
Hoje é um dia de luta para aprovar o piso e a redução da carga 
horaria. Falou da verba que já vem e é para toda a equipe de forma 
geral. Todos tem direito e o Município tem condições. Peço a 
sensibilidade. Foi aprovado o aumento da insalubridade e não foi 
implantado. Em seguida o Senhor Presidente convidou para fazer 
parte da mesa a Vice Prefeita Vivian Torres que usando a palavra 
disse que está feliz e honrada de estar aqui e deseja a todas as 
mulheres muito sucesso. Um abraço a cada um. Com a palavra o 
Presidente parabenizou os Vereadores Liliaudo e Marcio pelo 
aniversário e também a servidora Leidy. Em seguida convidou a 
Presidente do Sindicato dos Servidores Carmem Silva para fazer 
parte da Mesa. Com a palavra a Senhora Carmem falou que veio 
pra falar de dois pontos: Piso Salarial da Enfermagem. Nunca 
precisamos tanto dessa categoria como agora na Pandemia. 
Sabemos que está em fase de conclusão. Gostaria de ratificar a 
Vereadora e dizer que o valor da produtividade é de 90,00 reais à 
15 anos. É muito importante um plano de cargos. O prefeito 
Edilberto vem cumprindo o atrasado. Sabemos que não foi dele, 
mas é uma dívida do Município. Temos agora o Piso dos 
Professores. Passamos por uma pandemia, gastamos do bolso, 
mas as aulas nunca parou. O salário congelou. Teve o rateio que 
significa que sobrou dinheiro da educação. Quem trabalha com o 
Povo são os servidores públicos. Com a palavra o Vereador 
Fernando parabenizou a classe e podem contar com o nosso 
apoio. Em seguida fez Leitura de uma carta em homenagem a 
Mulher. Com a palavra o Senhor Presidente falou que sempre que 
o Sindicato procura essa casa, temos recebido. O diálogo é 
importante. Com a palavra a Vereadora Celina falou que 
merecemos todos os elogios e respeito. Parabenizou os 
aniversariantes. Um abraço a minha classe de professores e 
continuo a dizer que contem comigo. Conversei com o Presidente 



e amanhã haverá uma reunião. Em seguida fez homenagem às 
mulheres com uma música de Erasmo Carlos. Com a palavra a 
Vereadora Alexandra falou que a casa estará sempre sensata as 
classes. Podem contar comigo. Somos guerreira e fortes. Temos 
potencial e orgulho de ser mulher. Com a palavra o Vereador 
Marcio parabenizou a classe da Enfermagem e podem contar 
comigo. Usando a palavra o Vereador Liliaudo falou que temos 
aqui a classe da enfermagem. Toda gestão tem suas dificuldades. 
O serviço púbico trás burocracia. As vezes não é só querer. Todos 
os gestores passam por dificuldades depois que sai. Para mim 
valorização de servidor sempre vai ser no salário. Essa casa jamais 
irá se isentar. Com a palavra o Vereador Claudio parabenizou as 
mulheres pelo seu dia. Parabenizou os aniversariantes. Peço o 
apoio dos companheiros para unificar o salário digo aos 
profissionais da saúde que essa luta é do Vereador Claudio. Com 
a palavra o Vereador Alexandre Falcão parabenizou todas as 
mulheres e dizer que a Câmara está aqui para ajudar. Parabéns 
aos aniversariantes. Com a palavra a Vereadora Karine falou para 
os professores que tem seu apoio. Também sou professora 
universitária. 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, 08 de Março de 2022. 

Presidente ________________________________________ 
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