
ATA DA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 12/04/2022.  

Aos 12 (doze) dias do mês de Abril do Ano de 2022 (dois mil e vinte 
e dois), realizou-se a 44ª (quadragésima quarto), 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 e Sandro Márcio Soares da Silva. 
Quórum de 10 (dez) e ausente: Paulo Ricardo Quaresma. Em 
seguida o Senhor Secretário fez leitura da Ata da sessão anterior, 
realizada em 05/04/22. Colocada em votação, referida Ata foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente 
autorizou Leitura do Requerimento Nº 17/22 do Vereador Sandro 
Marcio, que justificou dizendo que todos sabem a condição dessas 
vias. Peço que o Prefeito solicite do Governador Estadual para que 
seja providenciado o mais rápido possível. Colocado em votação 
foi aprovado por unanimidade. Continuando Senhor Presidente 
autorizou Leitura do Decreto Legislativo Nº 02/2022 que 
“Concede o Título de cidadão Acarapense ao Ex-Governador 
Camilo Sobreira de Santana e dá outras providencias”. Com a 
palavra o Senhor Presidente falou que é em nome de todos os 
Vereadores. Em breve será marcado a solenidade. Com a palavra 
o Vereador Fernando Falou que está feliz com esse título e citou a 
obra da água dos Morenos que beneficiou três comunidades. 
Colocado em votação foi aprovado. Iniciando o segundo 
expediente convidou o representante dos Garis, Senhor Helio que 
desejou boa noite e falou que junto com seus companheiros estão 
reivindicando que nossos benefícios sejam incorporados para 



aposentadoria. Falou que a classe é esquecida, não temos 
fardamentos, EPI. Não temos uma pessoa do nosso lado. Espero 
que o Senhor Presidente nos ajude. Com a palavra o Senhor 
Presidente falou que espera que o Prefeito veja isso e possa 
resolver. Com a palavra o Vereador Liliaudo disse estar feliz com 
o número de pessoas procurando seus direitos sinal que ainda 
temos credibilidade. Temos nossos limites, lutamos pelos 
servidores vamos abraçar como fizemos com professores, 
agentes, secretário escolar. Em seguida falou dos problemas das 
localidades que tava escuro e agora conseguimos, arandelas e 
iluminação. Com a palavra o Vereador Fernando parabenizou a 
categoria. Não podemos ter medo de lutar. O Prefeito falou que 
sua intenção é contemplar todas as categorias. Dando 
continuidade o Senhor Presidente convidou para fazer parte da 
mesa a Presidente do ACARAPEPREV Dra. Camila. Fazendo uso da 
palavra saudou a todos em nome do Presidente, e falou que sua 
ida ao Legislativo foi com a missão de prestar contas dos últimos 
15 meses. Em seguida apresentou um vídeo de como recebeu o 
instituto, do saldo que tinha nas contas. Nessa Gestão não temos 
dívidas e sim um saldo de quase duzentos mil falou da volta da 
licença prêmio. Está sendo usado aos servidores aptos a 
aposentadoria voluntaria. Temos três parcelamentos da gestão 
passada. Falou sobre o documento que dizem que lhe pediram, 
não oficiado e quando o prefeito foi lá, eu estava de atestado. 
Acredito que houve um equívoco em relação a Prestação de 
Contas, que ficou na Prefeitura ao invés de vir pra cá, mais já pedi 
a correção. Ainda não contratou assessoria jurídica. Me coloco a 
disposição, estou pronta para responder. Com a palavra o 
Vereador Fernando perguntou quanto é a dívida do Acarapeprev. 
Novamente com a palavra a Dra. Camila falou que no momento 
não da para mensurar. Só de parcelamento são 5 milhões e meio. 
E foi com autorização do Legislativo. Com a palavra o Vereador 
Liliaudo disse não ter como fazer perguntas, se vê primeiro a 
prestação de contas. Deveria ter sido avisado da presença da Dra. 



Camila. Com a palavra o Senhor Presidente falou que foi solicitado 
na Sessão passada e ontem ela se inscreveu. Em seguida 
agradeceu e que tem admiração por sua competência e 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, 12 de Abril de 2022. 
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