
ATA DA 46ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ACARAPE, REALIZADA EM 26/04/2022.  

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Abril do Ano de 2022 (dois mil 
e vinte e dois), realizou-se a 46ª (quadragésima sexta), Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de Acarape, realizada 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 Ribeiro, digo: Maria Celina Gomes Carlos Monteiro, 
Paulo Ricardo Quaresma Nazion e Sandro Márcio Soares da Silva. 
Quórum de 10 (dez) e ausente: José Valmir Dias da Silva Filho. Em 
seguida o Senhor Secretário fez leitura da Ata da sessão anterior, 
realizada em 19/04/22. Colocada em votação referida Ata foi 
aprovada por unanimidade. Dando continuando o Senhor 
secretário fez Leitura do Requerimento Nº 21/2022 do Vereador 
Liliaudo Monteiro que justificou dizendo que é apenas um 
complemento do trabalho que já está sendo feito em Riachão. A 
rede não passa nesse espaço. Vai beneficiar os moradores e quem 
trafega na CE 060. Colocado em votação, foi aprovado. Em seguida 
foi autorizado Leitura do Requerimento Nº 18/22 dos vereadores 
Antonio Italo e Celina Monteiro. Com a palavra a Vereadora Celina 
falou que essa rua dá acesso a dois grandes bairros, São Francisco 
e Marrecos. O primeiro passo é o calçamento depois o nome de 
meu Pai Valter Carlos. Colocado em votação, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi autorizado 
Leitura do Requerimento Nº 20/22 do Vereador Fernando, 
solicitando transporte para a fisioterapia. Com a palavra o 
Vereador Fernando falou que está precisando muito deste 
transporte, as pessoas não tem condições. Colocado em votação 



foi aprovado por unanimidade. Com a palavra o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos nos eventos de aniversário do 
Município. Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma falou que 
o Município é jovem. Vamos pedir bênçãos a Deus para nós e às 
gerações que virão. Que o Gestor saiba comandar com sabedoria. 
Estou feliz em participar. Com a palavra o Vereador Claudio 
parabenizou o Fernando pelo requerimento. Aquelas pessoas 
realmente necessitam de transporte. Pediu que o Prefeito tome 
providencias do transporte dos pacientes. Falou que é um orgulho 
fazer parte dessa mesa quero somar para uma boa administração. 
Com a palavra o Vereador Alexandre parabenizou o Município e 
falou que não está sendo fácil, tem muita reclamação. O médico 
foi para o Pau Branco II e só atendeu 8 pessoas, falta dentista, 
medico na Zona Rural. Com a palavra o Vereador Claudio falou que 
gostaria de se acostar ao Requerimento do Vereador Liliaudo. Ali 
realmente necessita. Sobre o Alexandre, morar na localidade não 
é fácil. Com a palavra o Vereador Marcio falou que tem orgulho 
de fazer parte da história do Acarape. Com a palavra o Vereador 
Liliaudo falou que é lamentável as estradas da zona rural quando 
esteve no cargo, virava final de semana trabalhando para que as 
pessoas pudessem se locomover. Nós do poder público temos que 
achar maneiras de resolver. Ta tendo aulas e ônibus ta quebrado, 
os alunos perdendo aulas. 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, 26 de Abril de 2022. 

 
Presidente ________________________________________ 

1°Secretário _______________________________________ 


