
ATA DA 49ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ACARAPE, REALIZADA EM 17/05/2022.  

Aos 17 (dezessete) dias do mês de Maio do Ano de 2022 (dois mil e 
vinte e dois), realizou-se a 49ª (quadragésima nona), 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 Nazion. Continuando o Senhor Secretário fez con 
digo: Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 10/05/22. 
Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Continuando o 
Senhor Presidente autorizou Leitura do Requerimento Nº 24/22 do 
Vereador Sandro Marcio, solicitando que os pacientes do Posto de São 
Benedito, aguarde atendimento na parte interna. Com a palavra o 
Vereador Marcio falou que lhe procuraram. O paciente sair de casa e 
ficar esperando atendimento na calçada. Peço a compreensão dos 
colegas e que o responsável coloque as cadeiras para dentro.  
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Com a palavra o 
Vereador Liliaudo pediu ao novo secretário prioridade nas estradas da 
Região do Alexandre. Estão em calamidade. Sei que estamos numa 
quadra chuvosa grande, mas nem por isso a população pode deixar de 
trafegar. Vamos fazer uma força tarefa. Com a palavra o Senhor 
Presidente disse que o ônibus para transportar os alunos noturno para 
a escola Brunilo Jacó está funcionando. Só que o Wagner falou que não 
está tendo os 25 alunos que foi combinado. Agradeço ao Senhor 
Prefeito. Com a palavra o Vereador Fernando falou que o material da 
estrada tem que ser de qualidade. Com a palavra o Vereador Claudio 



pediu pelas crianças especiais que vão para Guaiuba, estão a três 
semanas sem ir, correndo risco de perder a vaga e depois a despesa 
ser maior. Que o Prefeito veja com bons olhos. Veja também nosso 
micro-ônibus pessoas perdem exames e consultas por falta de 
transporte. Com a palavra o Vereador Alexandre disse que sábado 
colocaram material no Alto Sipriano. Acredito que em duas semanas 
conclui. Carro no prego ligaram reclamando que tava no meio. Muitos 
cobram, mas pra ajudar são poucos. Com a palavra o Vereador 
Fernando falou que nos Morenos quem pode contribui. Com a palavra 
o Vereador Claudio pediu ao Marcio para explanar o que houve com 
ele o Posto de São Benedito. Aqui somos uma família. Com a palavra o 
Vereador Marcio citou artigos da Lei Orgânica. Que o Vereador pode 
entrar em qualquer órgão. O ocorrido foi num setor público. Fui a 
procura de atendimento e não pude entrar porque não estava de 
máscara e lá dentro tinha pessoas sem usar. Com a palavra a 
Vereadora Karine falou que conhece a equipe do São Benedito. Nós 
somos livre para não usar mascara, mas nos estabelecimentos de 
Saúde é obrigatório. É norma do Ministério da Saúde. Sobre o 
Vereador poder entrar, temos direito. Acho que foi um mal-entendido. 
Eles recebem essas regras. O próprio servidor se sente pressionado. 
Com a palavra o Vereador Marcio falou que aquele senhor não era 
para trabalhar ali.  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, 17 de Maio de 2022. 
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