
ATA DA 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 29/03/2022.  

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Março do Ano de 2022 (dois 
mil e vinte e dois), realizou-se a 42ª (quadragésima segunda), 
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, Karine de Castro Bezerra, 
Maria Celina Gomes Carlos Monteiro e Sandro Márcio Soares da 
Silva. Quórum de 09 (nove). Ausentes José Valmir Dias da Silva 
Filho e Paulo Ricardo Quaresma. Em seguida o Senhor Secretário 
fez leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 22/03/22. 
Colocada em apreciação, referida ata foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida foi autorizado Leitura do Projeto de Lei 
do Executivo Nº 009/2022 que “Dispõe sobre a Alteração do 
Anexo IV, Letra A, Item 01 do Código Tributário Municipal, no que 
tange à tabela para cobrança da taxa de Licença, referente ao Art. 
166 da Lei Complementar Nº 535/2017 deste Município e dá 
outras providencias”. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Dando continuidade o Senhor Presidente autorizou 
Leitura do Projeto de Indicação Nº 03/2022 que “Solicita 
encaminhamento de Mensagem e Indicação de Projeto de Lei ao 
Poder Executivo, que reajusta o salário dos Motoristas do 
Município de Acarape, nos Moldes do Anteprojeto de Lei, Anexo. 
De autoria do Vereador Claudio. Colocado em Votação, foi 
aprovado por unanimidade. Com a palavra o Senhor Presidente 
reafirmou o apoio de todos da casa e parabenizou a todos. Com a 
palavra o Vereador Claudio desejou boa noite aos presentes. 
Esclareceu que estar aqui para brigar por todos, que devem ser 



valorizados. É vergonhoso um motorista trabalhar por tanto 
tempo e se aposentar com um salário. Agradeço pela aprovação e 
parabenizo os motoristas pela conquista. Com a palavra o 
Vereador Liliaudo afirmou que esse momento é marcante, pois é 
desumano um motorista ganhar tão pouco, apesar de tanto 
esforço. Parabéns Vereador Claudio. Pediu que o prefeito se 
sensibilize com os motoristas. Com a palavra o Vereador Fernando 
parabenizou a categoria dos motoristas, falou que conhece aluta 
e dificuldades diárias. Acredito que o Prefeito irá se sensibilizar. A 
casa Legislativa está à disposição. Com a palavra o Vereador 
Marcio falou que sempre poderão contar com ele e que apoia a 
causa dos motoristas. Com a palavra o Vereador Alexandre 
parabenizou a categoria dos motoristas e a todos os Vereadores. 
Com a palavra a Vereadora Celina parabenizou os Motoristas, 
principalmente os da Educação. Parabenizo ao Claudio pelo 
Projeto. Com a palavra a Vereadora Karine parabenizou os 
Motoristas, principalmente os da Saúde e ao Claudio pelo Projeto. 
Com a palavra a Vereadora Alexandra falou que ela e os demais 
Vereadores estão de braços abertos e sensíveis a tudo que vier 
favorecer os servidores, a população. Com a palavra o Senhor 
Presidente falou que com as alterações salariais dos servidores, 
todos irão trabalhar bem mais dispostos. Em seguida o Senhor 
Evandro foi convidado a usar a palavra e agradeceu em nome a 
categoria dos Motoristas. Agradeceu e parabenizou aos 
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, 29 de Março de 2022. 
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