
ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ACARAPE, REALIZADA EM 03/05/2022.  

Aos 03 (três) dias do mês de Maio do Ano de 2022 (dois mil e vinte e 
dois), realizou-se a 47ª (quadragésima sétima), 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 Ribeiro, digo: Monteiro, 
Paulo Ricardo Quaresma Nazion e Sandro Márcio Soares da Silva. 
Quórum de 11 (onze). Em seguida o Senhor Secretário fez leitura da 
Ata da sessão anterior, realizada em 26/04/2022. Colocada em 
votação foi aprovada por unanimidade. Dando continuando o Senhor 
Presidente autorizou Leitura do Requerimento Nº 23/22 do Vereador 
Fernando solicitando reforma de 03 (três) salas de aula da Escola 
Antonio Marinheiro em Pau Branco II. Com a palavra o Vereador 
Fernando falou que foi visitar a escola e lá só tem três salas como a 
Vocacional está em fase de conclusão seria interessante fazer lá. Peço 
o voto dos colegas. Colocado em votação, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade. Continuando foi autorizado Leitura do 
Requerimento Nº 22/22, solicitando nomeação de uma Rua no 
Conjunto Novo de Antonio Moura Gomes. Com a palavra o Vereador 
Claudio falou que está atendendo ao pedido de sua mãe, peço aos 
colegas que aprovem. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente autorizou Leitura do 
Parecer ao Projeto de Lei do Executivo Nº 10/2022 que “Altera o Art. 
7º Lei Municipal Nº 631/, de 21 de Março de 2022”. Com a palavra o 
Vereador Liliaudo falou que esse Projeto é de relevância, muda-se de 
gestão e precisa amarrar. Quando o gestor não paga fica cobrando do 



servidor. Seria interessante que o Banco viesse dizer que o Convenio é 
entre a Prefeitura e o Banco. Se a Prefeitura deixar de repassar por 
dois ou três meses o banco deveria cancelar. Colocado em votação, 
referida ata foi. Digo referido Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade. Dando continuidade o Senhor Secretário fez Leitura do 
Parecer ao Projeto de Lei Nº 11/2022 que “Dispõe sobre as Diretrizes 
para Elaboração da Lei Orçamentaria para o Exercício Financeiro de 
2023, e dá outras Providencias”. Colocado em votação, foi aprovado 
por unanimidade. Fazendo uso da palavra o Vereador Liliaudo falou 
que o Acarape está com um grande fluxo de lixo. Estamos sendo 
cobrado. Somos fiscais. Graças a Deus V. Exa cumpriu o Compromisso. 
Agora falta os Bairros. Não sei ainda quem vai ser Secretário. A 
população não pode ser penalizada. Se cobra impostos o serviço tem 
que voltar. Com a palavra o Senhor Presidente falou que foi 
prontamente atendido pelo Secretário José Wilson. Com a palavra o 
Vereador Fernando parabenizou o Município pelos eventos. As 
pessoas vieram para se divertir. Parabenizo a todos os que 
colaboraram. Sobre as estradas, esse é o momento oportuno para 
colocar material, também tem a roçagem. Peço compreensão dos 
Garis fazer seu trabalho em dia. Em seguida fez uma reclamação de 
um motorista da Prefeitura que deixou uma paciente lá de Morenos 
na Escola do Riachão as 7:30 da noite e até agora não apresentou um 
motivo convincente. Quando vem pedir emprego, quer qualquer coisa. 
Depois não tem responsabilidade. Quem tem um emprego tem que 
valorizar. 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, 03 de Maio de 2022. 
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