
ATA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 30/08/2022.  

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
realizou-se a 60ª (sexagésima 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: Alexandre de Castro Falcão, Antonio Ítalo Bessa Bomfim, 
Bruno Anderson Alcino da Silva, Francisco Claúdio da 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) e 
ausentes Ana Alexandra Eduardo da Hora. Em seguida o Senhor Secretário 
fez Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 23/08/2022. Colocada 
em votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 
Presidente autorizou Leitura do Projeto de Lei do Executivo Nº 18/2022 
que Dispõe sobre o Exercício do Cargo de Direção de Instituições de 
Ensino da Educação Básica e dá outras providencias no Município de 
Acarape. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Dando 
continuidade foi feito Leitura dos Requerimentos do Vereador Bruno 
Alcino: Nº 53/22 – Requer a liberação das quadras esportivas para o 
Campeonato de futsal da saúde mental no mês de setembro e dá outras 
providencias. Nº 54/22 – Requer a Instalação de um brinquedo praça na 
comunidade de Amargoso e dá outras providencias. Nº 55/22 – Requer a 
reforma da quadra esportiva da comunidade de Barro Vermelho e dá 
outras providências. Nº 56/22 – Requer a reforma da lavanderia da 
comunidade de Carro Atolado e dá outras providencias. Nº 57/22 – 
Requer a ativação do Posto de Saúde da Comunidade de Carro Atolado e 
dá outras providencias. Com a palavra o Vereador Bruno Alcino falou que 
visitou posto e quer saber o que falta para ativar, está 98% concluído, 
diferente do que atende, que está decadente. Sobre a quadra, o Gestor é 
de lá e o esporte e saúde estão abandonados. Espero que reforme depois 
das eleições. Tenho que cobrar a lavanderia passa os gestores e não 



resolve. As senhoras precisam. Prometeram ir pipa d’água para Suvaco do 
Urubu e não chegou. Dia 07 convido a todos para caravana da saúde 
mental. Terá torneio de Futsal da saúde mental. Dando continuidade foi 
feito Leitura do Requerimento Nº 52/22 do Vereador Fernando que 
requer a compra de Bombas Centrifuga submersas de reserva para todos 
os poços profundos da Zona Rural. Colocados em votação, foi aprovado 
por unanimidade. Em seguida foi autorizado Leitura dos Requerimentos 
do Vereador Liliaudo: Nº 58/22 – solicitando relatório detalhado com 
informações referentes a prestação de serviços da COOPBRASIL e Nº 
59/22 – solicitando relatório detalhado com as seguintes informações 
referentes a prestação de serviço de veículos junto a Prefeitura de 
Acarape, nos exercícios de 2021/2022. Com a palavra o Vereador Liaudo 
disse que referente ao da saúde muitos relatam que não recebem 
conforme a tabela, outras falam da carga horaria, por isso precisamos dos 
dados para não fazer julgamentos. Sobre veículos a questão dos 
sublocados. Se é locado tem que estar a disposição os 30 dias tem que ter 
identificação. A casa precisa saber. Colocados em votação foi aprovado 
por unanimidade. Em seguida houve debate entre os Vereadores onde foi 
abordado assuntos referentes, saúde, as dificuldades de água de algumas 
localidades, sobre os indicadores da saúde, sobre o ônibus universitários, 
transportes alocados e 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, 30 de Agosto de 2022. 
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