
ATA DA 61ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 06/09/2022.  

Aos 06 (seis) dias do mês de Setembro do Ano de 2022 (dois mil e vinte e 
dois), realizou-se a 61ª (sexagésima primeira) 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 chamada dos Senhores 
Vereadores, Verificando-se a presença dos seguintes: Ana Alexandra 
Eduardo da Hora, Antonio Ítalo Bessa Bomfim, Francisco Claúdio Silva 
Sousa, José Fernando de Souza Ribeiro, José Liliaudo Monteiro 
Cavalcante, Maria Celina Gomes Carlos Monteiro, Sandro Márcio Soares 
da Silva e Bruno Anderson Alcino da Silva. Quórum de 08 (oito) e ausentes: 
Alexandre de Castro Falcão, Karine de Castro Bezerra e Paulo Ricardo 
Quaresma Nazion. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura da Ata da 
sessão anterior, realizada em 30/08/2022. Colocada em votação foi 
aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Senhor Secretário fez 
Leitura da Moção de Pesar Nº 04/22, à família de Valdineuza Queiroz e 
Moção de Pesar Nº 05/22 à família de Damiana Oliveira. Com a palavra o 
Presidente Italo Falou que a primeira é irmã do amigo Agliberto e a 
segunda é Dona Nenem que sofreu um trágico acidente. Sintam-se 
abraçados. Com a palavra o Vereador Fernando falou que a família 
Queiroz sintam-se abraçados. A dona Nenem foi de cortar o coração. 
Colocados em votação, foram aprovados. Em seguida foi feito leitura dos 
Requerimentos do Vereador Bruno Alcino: Nº 61/22 – Requer Título de 
cidadão Acarapense ao Senador da República Eduardo Girão e dá outras 
providências; Nº 62/22 – Requer a Instalação de um brinquedopraça na 
comunidade de Poço Escuro e dá outras providências. Nº 63/22 - Requer 
transporte para os alunos da escola técnica de Maracanaú aos sábados e 
dá outras providências. Nº 64/22 – Requer a volta da feirinha aos sábados 
em nossa cidade e dá outras providências; 65/22 – Requer a Secretaria de 
Cultura a volta do forro dos idosos e dá outras providências. Com a palavra 
o Vereador Bruno Alcino começou convidando a todos para participar 
amanhã da caravana da Cruz Vermelha em São Benedito. Fiz 
requerimento pedindo calçamento para o São Francisco, mas já tem da 



Vereadora Alexandra. Peço que o executivo faça, próximo ao hospital está 
inacessível. Gostaria de cobrar um bom serviço da Cagece. Estão 
trabalhando mal. Todos os dias tem reclamação e peço que atenda aos 
requerimentos. A volta da feirinha seria importante para vender suas 
matérias. Falou do Posto de Saúde que o cidadão invadiu e furtou objeto. 
Lá foi o contrário. Quadra do São Benedito foi desativada. Com a palavra 
o Senhor Presidente falou que esteve lá e foi desativada porque não tem 
rede. Com a palavra o Vereador Bruno disse que é lamentável não tem o 
desfile de 07 de Setembro. Colocado em votação, referida Ata foi 
aprovada digo: Referido Requerimentos foram aprovados. Continuando o 
Senhor Presidente autorizou Leitura do Projeto de Lei do Executivo Nº 
019/22 – Institui o Núcleo Municipal- NUMEPS, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 
Com a palavra a Vereadora Alexandra parabenizou o Bruno pelo seu 
trabalho e falou que o Posto de Saúde do Centro está sendo concluído e 
não foi necessário fechar. O próximo será do Garapa II. Gostaria de me 
solidarizar com a família da Dona Nenem. A Valdineuza, nascemos e 
crescemos juntas. Com a palavra o Vereador Liliaudo que iniciou suas 
palavras parabenizando o Bruno. Nos deparamos com situações caóticas. 
O Prefeito diz que vai reformar. Quero falar de dois pontos: Primeiro é 
que o Servidor chega com atestado médico de 1 dia e tem que passar por 
perícia. Estão coagindo. 15 dias é pago pelo ente federativo. Gostaria de 
registrar nota de repudio. Mande a Lei, não tente coagir Servidor. 
Segundo ponto: hoje 06/09 – acreditei que ia haver desfile. Você não pode 
dizer que ama uma pessoa e todo dia bater nela. Para mim, desfile é como 
vestir um filho para jogar na copa do mundo. Não quero dizer que a culpa 
é totalmente do Prefeito. Passei em Guaiuba teve, Maracanaú teve. 
Tenho certeza que se tivesse todos se engajavam. Estou falando que se 
fosse caso de não ter dinheiro para farda. Fica meu repudio. Com a palavra 
o Vereador Italo falou que desconhece esse caso dos atestados. Vou 
correr atrás. Com a palavra o Vereador Bruno registrou seu repudio. Com 
a palavra o Vereador Claúdio parabenizou o Bruno pelos requerimentos. 
Quero me acostar as palavras do Liaudo, muitas mães tristes e 
insatisfeitas. Sobre atestado se o médico der, sabe o que está fazendo. 
Parabenizou o Prefeito pelo fardamento dos garis. Não temos o poder de 



executar. Pede que quando houver esses momentos procure saber de 
quem é o requerimento e avisa.  Meus pêsames a família da Dona Nenem. 
A irmã do meu amigo Joabi. Com a palavra o Senhor Presidente disse que 
o Claudio teria que ter participado desse momento.  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, 06 de Setembro de 2022. 
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