
ATA DA 56ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 02/08/2022.  

Aos 02 (Dois) dias do mês de Agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
realizou-se a 56ª (quinquagésima sexta), 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, Karine de 
Castro Bezerra, Maria Celina Gomes Carlos Monteiro, Paulo Ricardo 
Quaresma Nazion e Sandro Márcio Soares da Silva. Quórum de 10 (dez). 
Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura da Ata da sessão anterior. 
Colocada em votação referida ata foi aprovada por unanimidade. Com a 
palavra o Senhor Presidente comunicou que foi protocolado 
Requerimento do Vereador José Valmir Dias da Silva Filho requerendo 
afastamento dos trabalhos Legislativos pelo período de 120 (cento e 
vinte) dias para tratar de assuntos particulares. Diante disse foi convocado 
o Suplente Bruno Anderson Alcino da Silva, para assumir a vaga. Em 
seguida convidou o Senhor Bruno Alcino para fazer parte da mesa e 
prestar juramento, sendo declarado empossado. Com a palavra o Senhor 
Presidente falou ser uma grande satisfação, desejou que o mesmo faça 
um grande trabalho. Em seguida autorizou leitura do Requerimento Nº 
33/22, requerendo o pagamento dos salários em atraso referente a 
Dezembro de 2020 da Prefeitura e do Instituto de Previdência do 
Município, do Vereador Liliaudo Monteiro e Requerimento Nº 32/2022, 
requerendo veículo com capacidade acima de 20 lugares para atender 
pacientes, para tratamento médico de diversas especialidades, dos 
Vereadores Liliaudo Monteiro e Claudio Silva. Com a palavra o Vereador 
Liliaudo desejou boas-vindas ao mais novo Vereador da casa. Tem certeza 
que fara um bom trabalho. Sobre o Requerimento, mais uma vez faço o 
apelo. Está com mais de um ano e os nativos e inativos não receberam 
seu salário. Foi feito acordo com os professores. Os que não tem nada 



haver estão prejudicados. Graças a Deus está jorrando dinheiro na 
Prefeitura. No dia 1º de julho entrou 42 pessoas na Prefeitura. O Prefeito 
não pode dizer que não tem dinheiro pro servidor. Tem escola que até 
hoje está com aula remota, a de Carro Atolado. A responsabilidade é da 
gestão. Tem o anus e o bônus. Tem os monitores escolares que dá pouco. 
Sobre o transporte da saúde não justifica mais. São pessoas carentes. A 
policlínica não está sendo usada porque não tem transporte. 
Humildemente eu peço: o Senhor prometeu uma nova história que 
Acarape será para os Acarapenses. Tem dinheiro para tudo. Pagou a XM. 
Onde está a prioridade. Cumpra não por mim. Se for o caso eu renuncio. 
Colocado em Votação os requerimentos foram aprovados. Em seguida o 
Senhor Secretário fez leitura do Requerimento Nº 31/2022 dos Senhores 
Vereadores, solicitando que realize um estudo de viabilidade para 
levantamento de dados tendendo a Redução da Taxa de Iluminação 
Pública de Acarape. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Em seguida o Senhor Secretário fez leitura da Indicação Nº 05/2022 do 
Vereador Marcio que solicita encaminhamento de Mensagem e Indicação 
de Projeto de Lei ao Poder Executivo que cria adicional de periculosidade 
ao vigias e Guardas Municipais Servidores Públicos do Município de 
Acarape, nos moldes do ante Projeto de Lei, Anexo. O senhor presidente 
encaminhou para a comissão de Orçamento e Finanças. Com a palavra o 
Senhor Presidente autorizou Leitura do Parecer Prévio Nº 192/2020, 
referente ao Processo Nº 06918/2018-4 (Nº de origem: 100171/18, 
Prestações de Conta de Governo do Município de Acarape Exercício 
Financeiro de 2017 de Responsabilidade do Senhor Franklin Verissimo 
Oliveira Ex-Prefeito de Acarape. Em seguida referido Parecer foi 
encaminhado para a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara. 
Encerrando o Primeiro Expediente o Senhor Presidente facultou a palavra.           
Usando a Palavra o Vereador Bruno Alcino desejou boa noite a todos e 
agradeceu a Deus por ter-lhe dado essa missão. Estou aqui representando 
o Vereador Valmir. Agradeceu o apoio de sua família e que estará aqui 
representando o povo de Acarape. Sobre a fala do Liaudo pode contar 
comigo. Estou muito grato. Obrigado. Com a palavra o Vereador Paulo 
Quaresma agradeceu a presença de todos. Sei que o Bruno irá 



desempenhar um papel importante, já vem no DNA a Luta pela política. 
De coração desejo sucesso. Sobre a fala do Liaudo, essa pauta e de todos 
desde o ano passado. Parabéns por abraçar essa causa. Palmas para a 
candidato Tenorio e que traga o que for melhor para Acarape. Novamente 
com a palavra o Vereador Bruno falou que gostaria de agradecer o apoio 
de seu irmão Pedro Alcino. Ele já fez muito pelo Acarape. Com a palavra o 
Vereador Alexandre desejou boas-vindas ao Bruno e disse que gostaria de 
se acostar ao Requerimento do transporte da saúde. Que o Prefeito veja 
com bons olhos as estradas da Zona Rural. Com a palavra a Vereadora 
Alexandra cumprimentou a todos e deseja ao Bruno que de o seu melhor. 
Seja bem-vindo. Gostaria de abraçar o Pedro Alcino. Em relação ao 
Transporte, o prefeito prometeu que vai rever a questão. Sobre a 
iluminação pública, temos a mais alta o povo não pode ser mais 
prejudicados. Com a palavra o Vereador Fernando desejou boas-vindas ao 
Bruno e agradeceu ao Prefeito e ao Louro pela recuperação das estradas. 
Estamos nessa empreitada das outras. Com a palavra o Vereador Marcio 
desejou boas-vindas ao Bruno. Com a palavra o Vereador Claudio falou 
que parabeniza o amigo Bruno. O recebo de braços abertos. Somos de 
Acarape. Vamos trabalhar juntos. Entendo que o Valmir precisou se 
ausentar. Aqui ninguém é melhor que ninguém.  O Pedro Henrique fez um 
excelente trabalho. Agradeceu a presença do Candidato. Sobre o 
Requerimento, não poderia deixar de cobrar o transporte. Parabéns 
Liaudo pelo excelente trabalho. Com a palavra a Vereadora Karine saudou 
a todos em nome do Bruno. Desejo prudência e sabedoria acredito em 
sua potência. Gostaria de saldar o Pedro Alcino e o candidato Tenorio. 
Sobre o Requerimento a policlínica foi muito bom, mais aumenta 
demanda. Que o prefeito veja com bons olhos esse pedido. Com a palavra 
a Vereadora Celina desejou boa noite a todos. Seja bem-vindo Bruno. Em 
seguida falou do falecimento do ex prefeito de Baturité Clovinho. Com a 
palavra o Vereador Claudio pediu um minuto de silencio pelo falecimento 
do vigia da Câmara (Kin). Com a palavra o Vereador Liaudo agradeceu a 
compreensão em relação a Saúde. Pede sensibilidade do Gestor, estará 
salvando vidas. Com a palavra o Vereador Fernando registrou voto de 
pesar ao Kin irmão do ex Vereador Zé do Bar. Nada mais havendo a tratar 



o Senhor Presidente agradeceu a todos 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, 02 de Agosto de 2022. 
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