
ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 05/04/2022.  

Aos 05 (cinco) dias do mês de Abril do Ano de 2022 (dois mil e 
vinte e dois), realizou-se a 43ª (quadragésima terceira), Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de Acarape, sob a Presidência do 
Vereador Antonio Ítalo Bessa Bomfim, que declarou aberta a 
Sessão e Solicitou do Secretário 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, 
Alexandra digo: Alexandre de Castro Falcão, Antonio Ítalo Bessa 
Bomfim, José Liliaudo Monteiro Cavalcante, José Valmir Dias da 
Silva Filho, Karine de Castro Bezerra, Maria Celina, Paulo Ricardo 
Quaresma e Sandro Márcio Soares da Silva. Quórum de 09 (nove) 
e ausente Francisco Claúdio Silva Sousa e José Fernando de Souza 
Ribeiro. Em seguida o Senhor Secretário fez leitura da Ata da 
sessão anterior, realizada em 29/03/22. Colocada em votação foi 
aprovada por unanimidade. Continuando o Senhor Presidente 
autorizou Leitura do Requerimento Nº 15/22 do Vereador Italo 
solicitando construção da Ponte da Rua Doca Rego. Justificando o 
Vereador falou que a Ponte era muito antiga e devido as chuvas 
caiu. Peço que seja feito o mais rápido possível. Colocado em 
votação, foi aprovado. Em seguida foi autorizado a Leitura do 
Requerimento dos Vereadores Liliaudo e Claudio Nº 16/22, 
solicitando o pagamento dos secretários escolares, prevista na Lei 
Nº 632/22. Usando a palavra o Vereador Liliaudo falou que foram 
procurados pelas secretárias escolares. Na nova estrutura cria o 
cargo e reajusta e não receberam. Pode ter sido um equívoco. 
Encaminho para que o Prefeito possa corrigir. Colocado em 
votação, o requerimento foi aprovado. Usando a palavra o 
Vereador Paulo Quaresma fez alguns questionamentos. Primeiro 
o ônibus da saúde. Os pacientes estão pagando frete ou pede 
ajuda a parlamentares. O transporte sanitário é lei. Tem gente que 
espera muito e perde consultas e exames por falta de transporte. 
Outra coisa sobre a contratação de médicos, exames laboratoriais. 
Infraestrutura. Sei que é complicado na quadra chuvosa, mas tem 



muita reclamação. Com a palavra o Senhor Presidente falou que 
de mãos dadas vamos guiar bem o município. Com a palavra a 
Vereadora Celina parabenizou o Liaudo e secretárias escolares e 
falou que tudo que vier para melhorar pode contar com ela. Falou 
que alguns pais estão questionando as aulas remotas. Qual a 
previsão? Com a palavra o Vereador Alexandre parabenizou o 
Liaudo. Requerimento de grande valia. Falou das estradas e 
também da roçagem dos matos. Não pode deixar o povo sem 
trafegar. Tenho recebido reclamações do Posto de Saúde de Poço 
Escuro. Não é fácil ser vereador das localidades. Com a palavra o 
Vereador Liliaudo agradeceu a aprovação do requerimento. 
Também nos entristecemos com algumas coisas ultimamente. 
Pedi um documento público a Dra. Camila. Ela respondeu que não 
encontrou e o Prefeito foi lá comigo e na mesma hora eu 
encontrei. Se um Vereador tem que ir com o Prefeito, onde 
estamos? Vem de fora assumir cargo comissionado e não atende 
o Vereador imagine um servidor. Ainda uso o termo você ainda 
não fez por onde lhe tratar bem. Não justifica marcar um 
atendimento pra 90 dias. A Dra. Vanessa, secretária de saúde é 
mais marrenta que a Dra. Camila. Ela disse que não mora aqui não 
vota aqui, veio fazer um trabalho, gostem ou não. Está aqui a 2 
meses e o Vereador Claudio tentou falar e ela diz que não tem 
tempo. Peço o apoio dos colegas para solicitar a Prestação de 
Contas do ACARAPEPREV 2021. Acredito que esteja melhor.  Com 
a palavra o Senhor Presidente falou que a classe dos Garis estão 
pedindo para reformular os salários deles e que o Prefeito ficou 
de analisar. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
declarou encerrada a Sessão. Eu, Sandro Marcio Soares da Silva, 
Secretariei a Sessão e autorizei lavrar a presente Ata. 

Acarape-Ce, 05 de Abril de 2022. 
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