
ATA DA 57ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 09/08/2022.  

Aos 09 (Nove) dias do mês de Agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
realizou-se a 57ª (quinquagésima sétima), 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, Sandro Márcio Soares da Silva e Bruno Alcino: digo 
ausente Paulo Ricardo Quaresma Nazion e Maria Celina Gomes Carlos 
Monteiro. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura da Ata da sessão 
anterior, realizada em 02/08/22. Colocada em votação referida ata foi 
aprovada por unanimidade. Com a palavra o Senhor Presidente autorizou 
leitura do Requerimento nº 34/22 do Vereador Bruno Alcino que requer 
ao Exmo. Sr. Prefeito Edilberto Beserra, o imediato envio de dados 
remetidos ao Ministério do Trabalho e Previdência que destinará o auxílio 
a taxistas de acordo com a Emenda Constitucional Nº 123, de 14 de julho 
de 2022 e dá outras providências. E Requerimento nº 35/2022 que requer 
que seja realizada Audiência Pública para discutir no dia 15 de Agosto o 
auxílio a taxistas de acordo com a Emenda Constitucional Nº 123, de 14 
de julho de 2022 e dá outras providencias. Com a palavra o Vereador 
Bruno Alcino desejou boa noite e falou que na audiência do dia 15, será 
para discutir a respeito dos prazos e das parcelas. Em seguida foi feito 
Leitura do Requerimento Nº 36/22 que requer seja enviado oficio a 
empresa ENEL pedindo o extrato de arrecadação de Taxa de Iluminação 
pública dos últimos 12 meses a partir do corrente mês e dá outras 
providencias e Requerimento 37/22 que requer que seja realizada 
Audiência Pública para discutir no dia 27 de Agosto a taxa de iluminação 
pública de Acarape e dá outras providencias. Com a palavra o Vereador 
Bruno Alcino falou que quer saber quanto for arrecadado. Convidar as 



pessoas para participar do debate sobre essa Taxa altíssima. A Zona Rural 
ta pagando sem ter. Em seguida o Senhor Presidente autorizou Leitura do 
Requerimento Nº 38/22 que requer que seja enviado oficio a Secretaria 
de Saúde do Município de Acarape, para troca ou conserto da cadeira 
odontológica do Posto de Saúde da Localidade de Posto de digo: 
Localidade de Poço Escuro II e dá outras providências, do Vereador Bruno 
Alcino que usando a palavra falou que o dentista ta indo, mas não dar para 
atender pois a cadeira não funciona. O de Tamanduá não tem energia. Os 
pacientes têm que vir para Sede. Em seguida foi feito Leitura do 
Requerimento Nº 39/22 requer ao Exmo. Sr. Prefeito Edilberto Bezerra, a 
imediata reparação do Estádio Municipal com aparação de grama e 
reforma dos guar rail e das outras providências. Com a palavra o Vereador 
Bruno Alcino falou que fez visita ao Estádio está totalmente abandonado, 
não tem energia. O esporte é Saúde mental. O estádio de Cantagalo, o 
próprio time paga para limpar. Peço que olhe para esses estádios. Em 
seguida foi feito Leitura do Requerimento Nº 40/22 que requer votos de 
aplausos e congratulações ao Pastor Jecer Goes pela realização dessa ação 
social e evangelizadora em Acarape no dia 13 de Agosto de 2022 e dá 
outras providencias. Com a palavra o Vereador Bruno Alcino disse que 
agradece de forma especial esse grande evento, além da festa vai ter ação 
social. Com a palavra o Vereador Fernando falou que em relação aos 
postos de Saúde eu e Alexandre, travamos uma luta diária. A Secretária 
está sabendo e em breve será resolvido que haja união e todos possam 
resolver. Colocados em votação os Requerimentos foram aprovados. Com 
a palavra o Vereador Liliaudo falou sobre requerimentos do colega Bruno, 
chamou sua atenção do auxílio do taxista. Parabéns ao Presidente Jair 
Bolsonaro por ajudar essa classe. Sobre a Saúde, sempre vai ser 
prioridade. Estamos a 20 meses sem transporte da Saúde. Fui a 
Maracanaú tinha 5 carros de Acarape. É desperdício de dinheiro e falta de 
respeito. Cantagalo tem que se humilhar. Essa questão do dentista. O 
atual Prefeito e Secretária são daquele distrito. Ela se esconde na sede são 
6(seis) atendimentos diário. As pessoas das localidades têm que conseguir 
ficha. Deveria ser coisa certa. Que a saúde veja uma solução. Sobre a taxa 
de iluminação, esperamos que em 2023 tenha alguma redução. Audiência 
é importante para mostrar pra sociedade. Que o Chefe de Gabinete 



mande esse estudo. Não temos resposta dos requerimentos. O dinheiro 
da taxa de iluminação pública não pode ser destinado para outra coisa. 
Com a palavra o Vereador Fernando falou que seria importante convidar 
alguém da ENEL. Com a palavra o Senhor Presidente falou que os taxistas 
de Acarape foram dos primeiros a ser cadastrados, desde o dia 29. Estão 
de parabéns. Com a palavra a Vereadora Karine que como a pauta é a 
saúde, gostaria de falar. Essa casa tem buscado melhorar. Sobre o 
problema bucal não sei quem está respondendo. Poderia ser algo simples. 
Fazer dispensa para fazer manutenção. Enquanto isso fazer um 
calendário. Com a palavra o Vereador Fernando perguntou se a dentista 
poderia fazer outro serviço. Com a palavra a Vereadora Karine respondeu 
que pode fazer visita domiciliar odontológica. Com a palavra o Vereador 
Claudio falou que se acosta aos Requerimentos. Temos cobrado 
incansavelmente. Sobre o requerimento 39, já tem meu, referente ao 
Estádio. Questão do transporte, muitas pessoas têm consultas agendadas. 
Com a palavra o Vereador Marcio falou da escola dos Morenos. Tem 
crianças de 3/4 anos vindo estudar no Riachão, acho injusto. Falou 
também que precisa fazer faixa de pedestre no José Neves, muito 
perigoso. Com a palavra o Vereador Fernando falou que as escolas têm 
que ser reformadas para atrair os alunos estamos perdendo para outros 
Municípios. Com a palavra o Vereador Alexandre falou que não acha justo 
a Dentista ganhar e não fazer o trabalho. Tem 4 posto com problemas. 
Com a palavra o Vereador Claudio falou que não culpa dentista, ele vem 
trabalhar e tem que ter material. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a Sessão. Eu, José Fernando de Souza 
Ribeiro, Secretariei a Sessão e autorizei lavrar a presente Ata. 

 

Acarape-Ce, 09 de Agosto de 2022. 
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