
ATA DA 59ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 23/08/2022.  

Aos 23 (Vinte e Três) dias do mês de Agosto de 2022 (dois mil e vinte e 
dois), realizou-se a 59ª (quinquagésima nona), 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, Bruno Anderson Alcino da 
Silva, Francisco Claúdio da Silva Sousa, José Fernando de Souza Ribeiro, 
Karine de Castro Bezerra, Maria Celina Gomes Carlos Monteiro, Sandro 
Márcio Soares da Silva. Quórum de 09 (nove) e ausentes José Liliaudo 
Monteiro Cavalcante e Paulo Ricardo Quaresma Nazion. Em seguida o 
Senhor Secretário fez Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 
16/08/2022. Colocada em votação, referida ata foi aprovada por 
unanimidade. Dando continuando o Senhor Presidente autorizou Leitura 
dos Requerimentos do Vereador Bruno Alcino: Nº 41/22 – Requer a 
ativação do Poço Profundo do Garapa II e dá outras providencias. Nº 
42/22 – Requer a instalação de uma brinquedo praça na Comunidade de 
Pau Branco II e dá outras providencias. Nº 43/22, - Requer a ativação do 
Poço Profundo da Comunidade de Alto Sipriano e dá outras providencias. 
Nº 44/22 - Requer que seja instalado redes de proteção ao redor da 
quadra da Comunidade do Tamanduá e dá outras providencias. Nº 45/22 
– Requer a Prefeitura Municipal que promova a instalação de letreiros 
turísticos na entrada da nossa cidade e uma reforma no local e dá outras 
providencias. Nº 46/22 – Requer que seja instalado uma sala odontológica 
no Posto de Saúde de Pau Branco II e dá outras providencias. Nº 47/22 – 
Requer a cruz vermelha Brasileira uma caravana da saúde mental no 
município de Acarape neste mês de Agosto e dá outras providencias. Nº 
49/22 – Requer votos de aplauso e congratulações a Sandra Aquino de 
Freitas e dá outras providencias. Nº 50/22 – Requer a Prefeitura Municipal 
de Acarape, que seja criado um abrigo para animais abandonados como 
gatos e cachorros e dá outras providencias. Nº 51/22 – Requer que seja 
instalada a energia do Poço Profundo do Birro São Francisco e dá outras 



providencias. Usando a palavra o Vereador Bruno Alcino falou que 
assumiu por 4 meses com isso tem requerimento que já fizeram um deles 
é da ponte. Está com quase 6 meses que caiu. O Italo pediu em abril. 
Queria que o prefeito olhasse. Uma ponte que é via para hospital, 
depósito, sem falar no risco de acidente. A reforma do Posto do Poço 
Escuro foi pedido em Março/21 e não foi feito. A Gestão não abriu o de 
Garapa II. Teve umas coisas boas, como as fardas. Nos Postos do Garapa 
e Tamanduá tem 7 ar condicionado. Se tivesse interesse colocava nas 
salas de aula. No Tamanduá desde a Gestão passada ta sem energia. Em 
seguida contou o fato ocorrido com a criança Maria Julia que faz 
hemodiálise e o carro não foi pegar na hora, porque não tinha vim aqui e 
vi 3 carros parado. Ontem minha mãe ligou pedindo a troca de oxigênio 
da minha vó. Chegou de bicicleta. Ta na hora de fazer gestão. Temos 2 
milhões no Orçamento para esporte. A quadra do Pau Branco está com a 
energia cortada. Com a palavra o Senhor Presidente falou que temos um 
contrato com a Enel. Em seguida o Vereador Bruno falou dos animais, que 
tem muitos na Rua, abandonados. Colocados em votação, os 
Requerimentos foram aprovados. Dando continuidade o Secretário fez 
Leitura dos Requerimentos Nº 48/22 – Requerendo a pavimentação do 
Cemitério da Sede do Município de Acarape e a Indicação Nº 06/22 – 
solicitando do Prefeito Municipal que encaminhe a essa casa Projeto de 
Lei que Institui o Piso Salarial Nacional dos Profissionais Enfermeiros, 
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Com a palavra o Vereador Italo 
falou que se Deus quiser dia de finados já estará tudo pronto. Sobre o Piso 
Salarial dos profissionais da Saúde, já foi sancionado. Colocado em 
votação, foram aprovados. Em seguida o Secretário fez leitura dos 
Projetos de Lei Legislativos Nº 04/22 – concede o Título de Cidadão 
Honorário de Acarape ao Pastor Jecer Goes Ferreira e dá outras 
providencias e Nº 05/22 – concede o Título de Cidadão Honorário de 
Acarape ao Reverendo Padre José Almir Martins Jucá Junior e dá outras 
providencias. Com a palavra o Vereador Italo falou que esses dois títulos 
vêm no momento certo. O Padre está fazendo um excelente trabalho e 
não poderia deixar de agradecer ao Pastor por realizar um grande evento 
em nosso município. Em seguida os Projetos foram aprovados. Dando 
continuidade o Senhor Presidente autorizou leitura do Projeto de Lei do 



Executivo Nº 017/2022 – Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo 
Municipal para contratação excepcional de agentes comunitários de 
saúde e dá outras providencias. Colocado em votação foi aprovado por 
unanimidade. Com a palavra o Vereador Fernando parabenizou o Serviço 
da Assistência Social, citou os serviços que funcionam la. Parabenizou o 
Prefeito e o Secretário de Educação pela reforma da Escola dos Morenos. 
Não podemos perder alunos. Com a palavra a Vereadora Celina disse que 
foi procurada por pais de alunos a respeito do desfile. Em seguida fez 
leitura de oficio circular encaminhado às escolas informando que esse ano 
não haverá desfile cívico. Com a palavra o Vereador Bruno falou que tem 
uma lei que autoriza doação de fardas. Novamente com a palavra 
Vereadora Celina disse que são vários motivos. Com a palavra o Vereador 
Claudio disse que ficou feliz com a volta do ônibus da madrugada. Sobre 
os consignados, peço que o Prefeito resolva para que os servidores façam 
e amenizem suas dívidas. Com a palavra o Vereador Fernando falou da 
festa dos pais em Riachão do Norte. Lá todos participam. 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, 23 de Agosto de 2022. 
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