
ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ACARAPE, REALIZADA EM 31/05/2022.  

Aos 31 (trinta e um ) dias do mês de Maio de 2022 (dois mil e vinte e 
dois), realizou-se a 51ª (quinquagésima primeira), 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, José 
Fernando de Souza Ribeiro, Karine de Castro Falcão digo: Karine de 
Castro Bezerra, e Maria Celina Gomes Carlos Monteiro. Quórum de 06 
(seis) e ausentes: Francisco Claúdio Silva Sousa, José Liliaudo Monteiro 
Cavalcante, José Valmir Dias da Silva Filho, Paulo Ricardo Quaresma 
Nazion e Sandro Márcio Soares da Silva. Em seguida o Senhor 
Secretário fez Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 
24/05/22. Colocada em votação referida ata foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente autorizou Leitura do 
Requerimento Nº 25/22 do Vereador Antonio Italo, solicitando 
iluminação da Avenida Nova. Com a palavra o Vereador explica que 
essa avenida que passa em frente a Unilab. Lá é muito escuro, fica 
difícil caminhar a noite. Colocado em votação referido requerimento 
foi aprovado. Em seguida o Senhor Secretário fez leitura do 
Requerimento Nº 26/22 dos Vereadores: Italo, Alexandra, Karine e 
Celina, requerendo a implantação de Transporte sanitário para 
atender a demanda para a policlínica de Maracanaú. Com a palavra, a 
Vereadora Alexandra falou que esse requerimento já foi solicitado 
algumas vezes e nós estamos pedindo ao Prefeito porque somos muito 
procurados. Pedimos que seja climatizado. Agora com a policlínica 
aumentou. As pessoas não têm condições e nos também. É uma luta 
de todos. Contem com conosco para o que der e vier para o bem do 
nosso povo. Com a palavra o Senhor Presidente agradeceu aos 
Vereadores que tiveram a ideia de fazer esse requerimento. Colocado 
em votação, foi aprovado. Com a palavra o Vereador Fernando 



agradeceu ao Secretário de Infraestrutura por fazer a Limpeza das ruas 
da cidade. Parabenizou a Vereadora Celina por solicitar a reforma da 
Escola Antonio Marinheiro. Perdemos muitos alunos. Não é legal os 
alunos irem para outra cidade. Sobre a empresa Nega Palito que vem 
se instalar aqui, espero que não prejudique os pequenos. Nosso 
Prefeito e Presidente da Policlínica lá temos todo o acompanhamento. 
Gostaria de registrar meus votos de pesar a família do Amigo Zezinho. 
Com a palavra o Vereador Alexandre falou que queria saber do 
Prefeito, a questão dos médicos que está indo uma vez por mês.  Sobre 
as estradas dar um paliativo. Com a palavra o Senhor Presidente falou 
que os medicamentos que estão em falta, é a parte do Governo. Está 
sendo providenciado. Sobre a iluminação pública houve uma reunião 
e está em análise para saber quanto vai reduzir. Agradeceu a todos os 
Diretores e Professores pelas festas, das mães. Com a palavra o 
Vereador Fernando falou que a muito tempo participa dessas festas, 
pediu que no próximo ano combinem um horário para que possam 
participar. Com a palavra o Senhor Presidente fez leitura da Moção de 
Pesar à família de José Ferreira da Silva (Zezinho). Um abraço de todos 
os Vereadores. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a Sessão. Eu, José Fernando de Souza, Secretariei 
a Sessão e autorizei lavrar a presente Ata. 

Acarape-Ce, 31 de Maio de 2022. 

 
Presidente ________________________________________ 

1°Secretário ______________________________________   
     


