
ATA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ACARAPE, REALIZADA EM 13/09/2022.  

Aos 13 (treze) dias do mês de Setembro do Ano de 2022 (dois mil e vinte 
e dois), realizou-se a 62ª (sexagésima segunda) 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 
Anderson Alcino da Silva. Quórum de 11 (onze). Em seguida o Senhor 
Secretário fez Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 06/09/2022. 
Colocada em votação, referida ata foi aprovada por unanimidade. Dando 
continuidade o Senhor Presidente autorizou Leitura dos Requerimentos 
do Vereador Bruno Alcino: Nº 66/22 – Requer a instalação de um 
brinquedo praça na comunidade dos Morenos e dá outras providencias; 
Nº 67/22 – Requer a instalação de um brinquedo praça na comunidade 
Assentamento 24 de Abril e dá outras providencias. Nº 68/2022 – Requer 
a instalação de um brinquedo praça na Comunidade de Riachão e dá 
outras providencias. Com a palavra o Vereador Bruno Alcino pediu apoio 
dos colegas para aprovar os Requerimentos e dar mais lazer a essas 
crianças, pois irá ajudar no desenvolvimento delas.  Com a palavra o 
Vereador Fernando pediu para retirar da Pauta o Requerimento 66/22, 
por já existir um na casa de sua autoria, pediu junto com uma praça. Em 
seguida foram colocados em votação os Requerimentos 67 e 68/2022 
sendo aprovados por unanimidade. Com a palavra o Senhor Presidente 
agradeceu ao Prefeito pois toda semana tem Requerimento sendo 
executado. Essa semana vencemos mais uma etapa que foi a liberação 
dos empréstimos consignados dos servidores. O prefeito conseguiu quitar 
com o Banco do Brasil. Usando a palavra o Vereador Liliaudo Monteiro 
falou que gostaria de reforçar a necessidade de o Município pagar os 



servidores que não fazem parte do acordo dos professores. Estão em 
atraso. A Presidente falou aqui que já tem mais de 100 mil em caixa. Esse 
dinheiro é dos aposentados e pensionistas. Vi umas postagens nas Redes 
Sociais e queria saber se os Poderes estão inversos. Se Vereador não pode 
visitar órgãos públicos. Vereador tem esse poder. Há um ano que tem 
promessa de reforma do Posto de Amargoso, ai reforma o do centro, que 
tem a melhor estrutura. Os das localidades estão sem condições no carro 
atolado está quase pronto, já era pra ter inaugurado. Sobre as dívidas em 
janeiro/21 ficou mais de 1 milhão e só fala do que pagou é importante 
diga. Foi pago a XM mais de 600 mil, referente aos anos de 2021/2022. 
Poderia com esse dinheiro comprar fardamento. Estou esperando 
relatório do que gastou om locação de veículo. A população ainda não 
entendeu para onde foi o esse dinheiro. O Prefeito se mostra honesto, 
pois mostre ao povo. Precisamos saber cadê esses veículos. 2021 não 
houve aula presencial. Temos o dever de prezar pelo dinheiro público. 
Com a palavra o Vereador Bruno Alcino falou que não entrou no Posto de 
Saúde de Garapa II. Fui depois. Lá tem muito material novo. Se tivesse 
cuidado, não iria gastar tanto como agora. Sobre o fardamento existe uma 
Lei. Disse que pediu relatório da Enel e não veio. Com a palavra o Vereador 
Liliaudo disse que sempre tenho dito que o Poder é do povo se ilude quem 
acha o contrário. Fez festa do Município e não fez o Levitas. Sobre 
atestado médico, nem que seja de 1 dia, encaminhar pra pericia é falta de 
entendimento continua tudo igual, juntar à ocorrência acima de 15 dias. 
Tem obrigação de pagar. Com a palavra o Vereador Bruno Alcino falou 
que o Gestor disse na Rádio que eu tinha dito que a Vocacional tinha sido 
só pintada. Nunca falei isso. Até parabenizei. Sobre o Posto da Lagoa dos 
Veados, está sendo reformado. Parabenizo Alexandre. Com a palavra o 
Senhor Presidente parabenizou o Alexandre que foi autor do pedido 
parabéns Prefeito por ter atendido. Com a palavra o Vereador Claúdio 
falou que parabeniza a todos que colocam seus requerimentos. Unidos 
somos mais fortes. Quando vai aprovado e atendido é bom, mas devemos 
agradecer aos colegas pois todos aprovam. Se possível peço ao Presidente 
para falar com Prefeito para tirar esses ônibus de frente da Câmara. Vê 
outro lugar. Com a palavra o Vereador Alexandre agradeceu ao Prefeito, 
Secretário e ao Vereador Bruno por reforçar seu pedido. Sou muito 



cobrado. A cagece está com dificuldades são muitas demandas. 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, 13 de Setembro de 2022. 
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