
ATA DA 54ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 21/06/2022.  

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
realizou-se a 54ª (quinquagésima quarta), 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 Bez digo: 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, José Liliaudo Monteiro Cavalcante, Karine de Castro Bezerra, 
Maria Celina Gomes Carlos Monteiro, Paulo Ricardo Quaresma Nazion e 
Sandro Márcio Soares da Silva. Quórum de 09 (nove) e ausentes: Francisco 
Claúdio da Silva Sousa e José Valmir Dias da Silva Filho. Em seguida o 
Senhor Secretário fez Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 
14/06/2022. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Dando 
Continuidade o Senhor Presidente autorizou Leitura do Projeto de Lei do 
Executivo Nº 14/2022 que “Dispõe sobre a instituição do Regime de 
Previdência Complementar no Município de Acarape, conforme previsto 
na EC 103/2019 de 12 de novembro de 2019 e dá outras providencias” e 
do Projeto de Lei Complementar Nº 015/2022 do Executivo que “Dispõe 
sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do Município de 
Acarape/CE com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, de que 
trata a Emenda Constitucional Nº 113, de 2021. Após a Leitura o Senhor 
Presidente Convidou o Assessor Jurídico Dr. Fernando para explanar as 
matérias usando a palavra o Dr. Fernando falou que a Primeira trata sobre 
parcelamento e reparcelamento. No caso autoriza o Executivo a parcelar 
dividas das gestões anteriores, como também tira o município da 
inadimplência, junto ao instituto. É um projeto importante para a 
Administração e para o Instituto. O 2º é Exigência da Constituição Federal, 
os Municípios vêm se adequando a Leis anteriores. Vai ser criado a 
Previdência Complementar, que são contribuições voluntarias para 
complementar suas aposentadorias, não é obrigatório e não atinge os 
servidores ativos. Ele se vincula ao modelo que foi criado pelo Estado do 
Ceará, alguns Municípios já estão vinculados. É importante porque dá 
mais segurança jurídica e financeira e atuarial. Não vejo nenhuma 



desvantagem. Com a palavra o Vereador Fernando Falou que diante da 
explanação e a urgência do Prefeito em resolver as coisas do município, 
eu pediria para fazer a dispensa regimental. Com a palavra o Dr. Fernando 
falou que sim. De acordo com o artigo 85 do Regimento Interno, qualquer 
Vereador pode pedir e somado ao oficio de urgência do Senhor Prefeito, 
dispensa parecer da Comissão. Com a palavra o Senhor Presidente 
colocou os Projetos 014/2022 e 015/2022 em votação sendo em seguida 
aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente autorizou 
Leitura do Requerimento Nº 30/22 do Vereador Paulo Quaresma. Com a 
palavra o Vereador Paulo Quaresma falou da presença de seu Pai, que é 
uma honra. Sobre o Requerimento, está atendendo um pedido especial 
do amigo Francisco, que é o calçamento da Travessa Eponina Guedes, no 
Conjunto São Francisco. Colocado em votação o Requerimento foi 
aprovado. Continuando foi feito Leitura do Requerimento Nº 29/22, 
solicitando a incorporação das gratificações aos salários dos Servidores 
Públicos Municipais Ocupantes do Cargo de técnicos de Enfermagem e 
Enfermeiros, e Requerimentos Nº 28/22, solicitando a incorporação das 
gratificações no salário dos Servidores Públicos Municipais ocupantes do 
cargo de Gari. Dos Vereadores: Italo, Alexandre, Alexandra, Fernando, 
Karine, Celina, Marcio e Paulo. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura do 
Requerimento Nº 27/22 do Vereador Italo Bomfim, requerendo a 
enumeração das casas do Conjunto São Francisco e Marrecos. Com a 
palavra o Vereador Italo falou que a muito tempo as pessoas que residem 
nesses bairros reclamam por conta da dificuldade do Correio em fazer 
entrega. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Com a 
palavra o Vereador Liliaudo desejou Boa noite e cumprimentou o Senhor 
Antonio, pai de seu amigo Paulo Quaresma. Usando a palavra o Senhor 
Presidente agradeceu a presença do Sr. Antonio, de sua esposa e demais 
presentes e em nome de Deus declarou encerrada a Sessão. Eu, José 
Fernando de Souza, Secretariei a Sessão e autorizei lavrar a presente Ata. 

Acarape-Ce, 21 de Junho de 2022. 
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