
ATA DA 50ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ACARAPE, REALIZADA EM 24/05/2022.  

Aos 24 (vinte e quatro ) dias do mês de Maio do Ano de 2022 (dois mil 
e vinte e dois), realizou-se a 50ª (quinquagésima), Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Acarape, sob a Presidência do Vereador Antonio 
Ítalo Bessa Bomfim, que declarou aberta a Sessão e Solicitou do 
Segundo Secretário Sandro Marcio Soares da Silva 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, Antonio Ítalo Bessa Bomfim, Francisco Claúdio Silva Sousa, José 
Valmir Dias da Silva Filho, Karine de Castro Bezerra, Maria Celina 
Gomes Carlos Monteiro, Paulo Ricardo Quaresma Nazion e Sandro 
Márcio Soares da Silva. Quórum de 08 (oito) e ausente: José Fernando 
de Souza Ribeiro, José Liliaudo Monteiro Cavalcante e Alexandre de 
Castro Falcão. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura da Ata da 
sessão anterior, realizada em 17/05/22. Colocada em votação foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente autorizou 
Leitura do Parecer ao Projeto de Lei do Executivo Nº 012/22 que 
“altera a Lei Municipal Nº 632, de 21 de Março de 2022 e dá outras 
providencias. Após à leitura o Projeto foi   colocado em votação e 
aprovado por unanimidade. Com a palavra o Senhor Presidente 
informou que haverá uma solenidade nesta casa em que o Senhor 
Prefeito e a Empresa Nega Palito irão assinar o termo de 
responsabilidade e concessão onerosa de uso de Bem Público. Está 
com mais de um ano que vem lutando para trazer essa empresa. O 
Município merece emprego e renda. Tenho certeza que será só o 
início. Convido a todos para se fazer presente. Usando a palavra a 
Vereadora Alexandra falou que levou pacientes na policlínica. Lá é 
muito bom, temos 16 especialidades. Temos pessoas que estão na fila 
a tempo. Talvez falte mais informação. Fiquei feliz por ter essa válvula 
de escape. Parabéns pela empresa, feliz em gerar emprego. O 
Município irá crescer, será bem-vindo. Usando a palavra, o Vereador 
Paulo Quaresma falou que gostaria de se acostar as palavras da 
Alexandra, emprego é sempre bom. Parabenizo ao Governo do Estado 



e Municipal, como profissional da Saúde por essa sonhada policlínica. 
Continuaremos tentando ajudar os munícipes. Temos que ter os 
exames de sangue, é caro, fazer agenda das localidades. Seria uma 
conquista. Com a palavra o Vereador Marcio pediu para o Motorista 
do ônibus chegar na hora em Redenção, está chegando atrasado o 
outro chega no Riachão cedo demais. Seria bom organizar os horários. 
Com a palavra a Vereadora Celina parabenizou a Gestão em nome do 
Prefeito Edilberto pela vinda da Empresa. Hoje fiz um peido para Pau 
Branco II, a reforma da Escola Antonio Marinheiro. Já está 
acontecendo evasão de alunos. Já tem escolas em reforma, mais dê 
prioridade a do Antonino Marinheiro. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão. Eu, Sandro Marcio 
Soares da Silva, Secretariei a Sessão e autorizei lavrar a presente Ata. 
Em tempo: o Vereador Francisco Claudio Silva Sousa encontrava-se 
ausente à Sessão. 

Acarape-Ce, 24 de Maio de 2022. 
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