
ATA DA 48ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ACARAPE, REALIZADA EM 10/05/2022.  

Aos 10 (dez) dias do mês de Maio do Ano de 2022 (dois mil e vinte e 
dois), realizou-se a 48ª (quadragésima oitava), 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). E ausentes: José Valmir Dias da Silva Filho e Paulo Ricardo 
Quaresma Nazion. Em seguida o Senhor Secretário fez leitura da Ata 
da sessão anterior, realizada em 03/05/2022. Colocada em votação 
referida ata foi aprovada por unanimidade. Continuando o Senhor 
Presidente autorizou Leitura do Projeto de Lei do Executivo Nº 
12/2022 que “Altera a Lei Municipal Nº 632/ de 21 de março de 2022 
e dá outras providencias”. Após Leitura o Projeto foi encaminhado 
para a Comissão de Legislação. Em seguida foi feito leitura do oficio Nº 
06/22 do Legislativo para ser encaminhado ao Senhor Prefeito 
Municipal. Fazendo uso da palavra o Vereador Liaudo, cumprimentou 
a todos e falou da aprovação do Piso dos Agentes de Endemias e 
Saúde, que será no mínimo 2 salários. Trabalham enfrentando 
epidemias, doenças perigosas. Peço que o Prefeito encaminhe o mais 
rápido possível para vir recursos. Depende da votação orçamentaria. 
Os direitos já são garantidos que são insalubridades, aposentadoria 
especial. Precisamos emendar a Previdência. Gostaria de ressaltar que 
essa conquista foi um trabalho de muitos anos. O deputado Raimundo 
matos desde 2011. Peço que o Prefeito veja com bons olhos. Com a 
palavra o Vereador Marcio parabenizou os Agentes de Endemias e 
Saúde. O salário estava defasado, agora será sempre atualizado. 



Agradeço ao Color de Melo. Com a palavra o Vereador Fernando falou 
que a categoria de enfermagem são merecedores. Parabéns aos 
profissionais da Área da Saúde. Com a palavra o Presidente falou que 
existia uma preocupação na infraestrutura porque o José Wilson 
entregou e tivemos a grata notícia que o Raimundo Filho aceitou. Em 
nome dos Vereadores gostaria de dar boas-vindas. O Zé vai estar junto. 
Parabenizo o Prefeito pelo grande acerto. Com a palavra o Vereador 
Fernando falou que na Secretaria de Infraestrutura tem que ser 
alguém que queira realmente trabalhar. Parabenizou Raimundo Filho. 
Com a Palavra o Vereador Claudio agradeceu ao Prefeito Edilberto por 
iluminar o Cemitério. Desejo boas-vindas ao Secretário. A Vice-Prefeita 
pelo trabalho que vem fazendo. Parabenizou o Vereador Alexandre 
pelo aniversário. Com a palavra o Vereador Liliaudo, falou que gostaria 
de registrar o trabalho do Ex Secretário José Wilson, sempre em prol 
do município. Independente de cargo. Boa sorte Raimundo Filho. Tem 
nosso apoio. Pediu que os Requerimentos e ofícios encaminhados ao 
Executivo, tenha um retorno, as pessoas nos procuram. Desde 
14/04/22 que foi pra lá sobre Secretário Escolar e não teve retorno. 
Que nos encaminhe um parecer. Com a palavra o Vereador Fernando 
falou que tem sido cobrado também. Parabenizou o Vereador 
Alexandre. Com a palavra o Vereador Marcio parabenizou o 
Alexandre. Com a palavra a Vereadora Alexandra falou que não 
poderia deixar de parabenizar o Alexandre pelos eu aniversario, que 
você continue seu trabalho com maestria e amor. Que nenhum mal 
possa lhe atingir. Com a palavra a Vereadora Karine falou sobre a 
aprovação da PEC. Foram anos buscando um piso. Ainda falta o 
Presidente implementar. Fico feliz por mais uma categoria conseguir 
seus direitos. A Enfermagem é a maior categoria da Saúde. Se decidir 
parar não tem como o sistema funcionar. Parabenizou seu amigo 
Alexandre temos uma amizade de muitos anos. É uma pessoa querida, 
nossa amizade vai ser sempre forte. Com a palavra a Vereadora Celina 
Parabenizou o Alexandre desejando muita saúde e paz. Desejou 
também boa sorte ao novo secretário, seu conterrâneo. Esperamos 
que tudo dê certo. Com a palavra o Vereador Alexandre agradeceu 



pelas felicitações, parabenizou o Zé Wilson que está sempre atuante, 
ajudando. Parabéns a conquista dos Agentes, da enfermagem. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão: 
digo: encerrada a Sessão. Eu, José Fernando de Souza Ribeiro, 
Secretariei a Sessão e autorizei lavrar a presente Ata. 

Acarape-Ce, 10 de Maio de 2022. 
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