ATA DA 52ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE,
REALIZADA EM 07/06/2022.
Aos 07 (sete ) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois),
realizou-se a 52ª (quinquagésima segunda), 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 da 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. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura
da Ata da sessão anterior, realizada em 31/05/22. Colocada em
votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor
Secretário fez leitura do Projeto de Lei do Legislativo Nº 03/2022 que
“Autoriza a doação da Antiga mesa de Som da Câmara Municipal à
Associação Comunitária Cantinho do Céu e dá outras providências”.
Colocado em Votação, referida Ata foi aprovada por unanimidade.
Dando Continuidade o Senhor Presidente autorizou Leitura da
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 001/22 que “ Altera dispositivos
da Lei Orgânica, visando estabelecer regras para o Regime Próprio da
Previdência Social do Municipal de Acarape/CE, de Acordo com a
Emenda Constitucional Nº 103, de 12 de novembro de 2019”. E do
Projeto de Lei Complementar Nº 013, de 06 de Junho de 2022 que
“Modifica o Regime Próprio de Previdência Social do Município de
Acarape/Ce, de acordo com a Emenda Constitucional Nº 103 de 12 de
novembro de 2019 e dá outras providências”. Em seguida o Senhor
Presidente convidou o Assessor Jurídico da Câmara, Dr. Fernando para
fazer alguns esclarecimentos. Com a palavra o Dr. Fernando falou que
a regra é passar pela comissão e não vamos pular etapas. Os Projetos
irá para a Comissão de Legislação. A Emenda à Lei Organica será votada

em dois turnos. As alterações já existem, não ira prejudicar o Servidor.
Com a palavra o Vereador Liliaudo Monteiro falou que o povo precisa
saber o teor da Lei. Com a palavra o Senhor Presidente convidou a Dra.
Camila para fazer parte da Mesa, que usando a palavra falou quem
estava à frente em junho de 2020? Foi aprovado só uma fração da Lei
103/2019, que foi o desconto para 14%. As pessoas não se aposentam
porque não tem dinheiro. Com a palavra o Senhor Presidente disse que
como foi explicado pelos Doutores, estamos seguindo uma Lei Federal.
Esta casa sempre priorizou os interesses. Usando a palavra a
Professora Eliziane falou que se é para o bem dos servidores porque
essa forma abrupta, porque não somos avisados. Não vamos pagar um
erro do passado. Em seguida os Projetos foram encaminhados a
Comissão de Legislação. Usando a palavra o Vereador Liliaudo
Monteiro cumprimentou a todos e falou que em nenhum momento é
contra a reforma o Governo Federal deu dois anos para os Estados e
Municípios se adequar. Esse prazo venceu em novembro de 2021.
Parabenizo Claudio, Valmir e Márcio. Só nós sabemos o que passamos.
Em seguida citou as alterações que veio no Projeto tem que além da
Comissão, ter audiência pública, fazer uma verdadeira reforma. Não
quero que no futuro nos culpe por prejudicar os Servidores. Na Lei
Federal não abriga a definir valores, é de acordo com a realidade.
Sobre meu tempo se por ventura haja desfalque, eu assumo. Por
desvio tenho certeza que não serei prejudicado. Que o Servidor Monte
Comissão para participar. Com a palavra o Vereador Claudio falou que
estão aqui para resolver os problemas. A Dra. Camila vem de 15 em 15
dias é bem paga para atender. Fomos eleitos para dá solução. Aqui
está sendo levado pro lado pessoal. Com a palavra a Vereadora Karine
falou que temos uma pauta superimportante. Foi bom trazer o Dr.
Fernando e Dra. Camila. Concordo com o Vereador Claúdio, só que
está usando dois pesos e duas medidas, muitas vezes fala da gestão
passada. Acredito que a Comissão vai se organizar, que o Dr. Vai
orientar. Feliz em saber que o servidor quer participar. Todos da
Câmara está pensando na população. Sempre votei para o bem dessa
população. Com a palavra o Vereador Claudio falou que passaram o
dia aqui e a senhora não estava. Porque não veio se esta preocupada?

Todo dia é chibata. Mostre um Requerimento que foi feito? É ônibus,
ambulância quebrada. Prefeitura não tem dinheiro? Com a palavra o
Vereador Marcio pediu para ouvir a Dra. Camila, escutar a parte
técnica, pra não votar errado. Com a palavra o Vereador Liliaudo pediu
para não deixar desmoralizar o Legislativo, mas o Senhor presidente,
assume seus atos. Com a palavra a Dra. Camila explanou sobre o
Projeto Nº 013/22. Com a palavra a Vereadora Alexandra falou que a
questão aqui é vida do servidor. Meu compromisso e com o povo.
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, 07 de Junho de 2022.
Presidente ________________________________________
1°Secretário ______________________________________

