
ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 22/03/2022.  

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Março do Ano de 2022 (dois 
mil e vinte e dois), realizou-se a 41ª (quadragésima primeira), 
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, Paulo Ricardo Quaresma e Sandro 
Márcio Soares da Silva. Quórum de 10 (dez) e ausente Maria 
Celina Gomes Carlos Monteiro. Em seguida o Senhor Secretário 
fez leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 15/03/22. 
Colocada em votação referida ata foi aprovada por unanimidade. 
Dando continuidade o Senhor Presidente autorizou Leitura do 
Projeto de Lei Executivo Nº 008/2022 que “Altera a Lei Nº 
632/2022 estabelecido digo: Estabelecendo que os seus efeitos 
retroagirão ao 1º de Março de 2022”. Colocado em votação. Em 
seguida o Senhor Secretário fez Leitura do Projeto de Lei Executivo 
Nº 007/2022 que “Altera a Lei Municipal Nº 502/2015, 
modificando a redação do art. 3º e incluindo o art. 3-A, na qual 
prevê que o pagamento da Gratificação por Produtividade (GDP) 
será pago aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) através dá 
Associação de Agentes de Saúde de Acarape, inscrita no CNPJ Nº 
07.407.920/0001-78. Usando a palavra o Vereador Liliaudo 
desejou boa noite a todos e falou de sua felicidade em vê os 
servidores ganhando o seu espaço. Foram muitos debates para a 
essa vitória. Os 5% foi aumento par a associação se manter. É um 
recurso do Governo Federal. Gostaria só de mencionar o 
parágrafo 2ª que fala de prestar contas no final do mês, o que 



deverá ser no mês subsequente. Outra coisa é que em breve irá 
precisar de concurso. Espero que pague o retroativo, já está com 
três meses que não recebem. Quero dizer que fiz Projeto de 
Indicação ao Executivo solicitando reajuste, tendo em vista que o 
Governo já deu. O prefeito se comprometeu, não é muito e não 
fica defasada. Meu voto é favorável. Com a palavra o Vereador 
Paulo Quaresma desejou boa noite especial aos Agentes de Saúde. 
Acompanho a 10 anos, sei da luta de cada um. Essa vitória vem 
desde 2015. Merecem muitas palmas. Com a palavra o Vereador 
Fernando parabenizou o colega Liaudo. Vimos o esforço de todos, 
mais ele quem lutou. Devemos sentar e lutar por todas as 
categorias. Com a palavra a Vereadora Karine disse que gostaria 
de saudar a todos, em nome da minha prima. Sei da luta minha 
historia com a categoria é antiga, podem contar comigo. Dentro 
da categoria tem verbas que podem ser utilizadas. Os 45% 
também são destinados a elas para transporte e outras melhorias. 
Com a palavra o Vereador Marcio parabenizou a categoria, estão 
em campo e com a Câmara. Também faço parte dessa categoria. 
Com a palavra o Vereador Claudio disse que queria parabenizar 
seu Vice Presidente Liaudo por essa batalha. Não é fácil chegar até 
aqui. Estamos par brigar. Parabéns a categoria vocês tem o apoio 
dos vereadores. Vamos lutar por melhores condições. Gostaria de 
pedir ao prefeito melhores condições para os garis. Fardamento 
com urgência. Sobre as estradas, o povo são sofridos, já não tem 
quase acesso. Com a palavra o Vereador Alexandre parabenizou 
os agentes pela conquista, parabéns ao prefeito e Liaudo. Sobre 
as estradas, estão quase intransitável. Rodo todo dia no Pau 
Branco. Vai chegar o dia que não da para vir em Acarape. Tenho é 
vergonha. Peço ajuda aos vereadores. Com a palavra o Senhor 
Presidente parabenizou a todos. Vamos dá as mãos para consertar 
as estradas. Toara Deus que a gente passe 4 anos só aprovando 
melhorias. Existe harmonia entre executivo e legislativo. Sempre 
que ligo o prefeito vem pras reuniões o futuro vai ter uma boa 
qualidade de vida. Em seguida colocou o Projeto em votação 
sendo aprovado por unanimidade. Fazendo uso da palavra a 



Agente de saúde Miriam Saudou a todos e agradeceu a Câmara 
pelo acolhimento. Com a palavra a Vereadora Karine falou sobre 
os estágios da UNILAB, no curso de Enfermagem. Temos vários 
estagiários que ajudam demais. Hoje está  tendo essa dificuldade. 
Meu medo é perder esses jovens. Outros municípios estão de 
braços abertos. Sobre a Secretária, não digo se é boa ou ruim, pois 
não a conheço. Seria bom a Câmara enviar convite para participar 
da Sessão. Com a palavra o Senhor Presidente disse que falou com 
ela e no hospital tá liberado. Temos que manter é aqui. Com a 
palavra o Vereador Fernando parabenizou a Karine. A Secretária 
tem que conhecer a realidade do Município. Os comentários não 
são bons. A Karine deixou seu legado. Sobre as estradas não é no 
verão que se conserta, e sem no período chuvoso. As coisas 
básicas não pode deixar de ser feito. 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 Março de 2022. 
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