
ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ACARAPE, REALIZADA EM 20/09/2022.  

Aos 20 (vinte) dias do mês de Setembro do Ano de 2022 (dois mil e vinte 
e dois), realizou-se a 63ª (sexagésima terceira) 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 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 Presidente autorizou Leitura da Ata da sessão anterior, realizada 
em 13/09/2022. Colocada em votação, referida ata foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura dos 
Requerimentos da Vereadora Ana Alexandra: Nº 70/22 – Construção de 
Ginásio Poliesportivo na EEF Padre Antonio Crisóstomo; Nº 71/22 – 
Construção de um Auditório com Refeitório na Escola EEF Padre Antonio 
Crisóstomo. Com a palavra a Vereadora Alexandra pediu aos colegas que 
aprovem pois está atendendo um pedido dos alunos que são quase 600. 
São adolescentes que vão sair das ruas. Peço que o Prefeito atenda. Com 
a palavra o Vereador Fernando disse que o Requerimento só tem a somar. 
O espaço lá e muito bom. Colocado em votação foi aprovado. Em seguida 
o Senhor Secretario fez Leitura do Requerimento Nº 69/2022 dos 
Vereadores Italo, Karine, Maria Celina e Alexandra – solicitando 02 
quebra-molas na Rua Padre Barros. Com a palavra o Vereador Italo falou 
que colocou o nome das Vereadoras porque já tinha pedido antes. 
Colocados em votação foi aprovado por unanimidade. Dando 
continuidade o Senhor Secretário fez Leitura da Moção de Pesar Nº 06/22 
a família de Laureano Costa e Silva e o Nº 07/22 a família de Maria 
Evenisse Silveira Araújo. Colocados em votação foram aprovados. Em 
seguida o Senhor Presidente fez Leitura do oficio Nº 029/2022 da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente convidando os 
Vereadores para participar do 1º Seminário Municipal de Implantação da 



Agenda Ambiental na Administração Pública dia 27/09 as 08:00 horas. 
Com a palavra o Senhor Presidente Agradeceu ao Prefeito por ter 
atendido o Pedido do Vereador Claudio e tirou o ônibus que estava na 
frente da Câmara, vai ficar na Padre. Com a palavra o Vereador Claudio 
agradeceu ao Presidente e Prefeito pelos transportes, é medida de 
segurança. Parabenizou a Vereadora Alexandra pelos Requerimentos, ali 
realmente ta perigoso. Com a palavra a Vereadora Celina falou que as 
pessoas da Rua Padre Barros estão nervosas, principalmente a noite. 
Parabenizou o Prefeito pelos índices da Educação que aumentaram. 
Parabéns ao Secretário e Professores. A educação está crescendo. Com a 
palavra o Vereador Bruno Alcino fez Requerimento Verbal, no Suvaco do 
Urubu a tempos esperam por canos. Agora chegou água graças a Deus. 
Outra coisa, fui procurado pelos conselheiros tutelares e disseram que 
não estão inclusos nos consignados peço mais uma vez a cadeira 
odontológica de Poço Escuro, poderiam remanejar. Em seguida 
perguntou como vai se os locais de votação, os prédios estão sujos e cheio 
de matos, sem Energia. Com a palavra o Vereador Fernando falou que na 
eleição passada, foi em Tamanduá e Poço Escuro. Novamente com a 
palavra o Vereador Bruno Alcino falou que foi retirado as bandeiras dos 
seus candidatos. Que falta de respeito. Sobre os carros da Saúde, senhora 
passou mal ligaram e não tinha. A mesma pagou sem puder. Faltou 
socorro. Hoje sua avó piorou e também não tinha. Com a palavra o 
Vereador Claudio disse que concorda com algumas coisas, só não 
concorda que ambulância vá fazer troca de oxigênio, deve ter um de 
reserva. Com a palavra falou que foi digo: Vereador Marcio falou que foi 
convidado e viu que o esporte está abandonado.  Com a palavra o 
Vereador Alexandre falou que 2 meses que não chega agua no Pau 
Branco, mas a conta chega. 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, 20 de Setembro de 2022. 
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