
 

ATA DA 64ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 27/09/2022.  

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Setembro do Ano de 2022 (dois mil e 
vinte e dois), realizou-se a 64ª (sexagésima quarta) 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 Silva Sousa, 
José Fernando de Souza Ribeiro, José Liliaudo Monteiro Cavalcante, 
Karine de Castro Bezerra, Paulo Ricardo Quaresma Nazion e Sandro 
Márcio Soares da Silva. Quórum de 09 (nove) e ausentes: Ana Alexandra 
Eduardo da Hora e Maria Celina Gomes Carlos Monteiro. Em seguida o 
Senhor Secretário fez Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 
20/09/2022. Colocada em votação, referida ata foi aprovada por 
unanimidade. Continuando o Senhor Presidente autorizou Leitura do 
Requerimento Nº 73/22 do Vereador Claudio – solicitando a nomeação 
de uma rua no Bairro São Benedito (Conjunto Novo) de Miguel Alves 
Feitosa. Com a palavra o Vereador Claudio falou que está atendendo ao 
pedido da família para fazer essa homenagem. Para pedir agua tem que 
ter os nomes das ruas. Colocado em votação referido requerimento foi 
provado. Em seguida foi autorizado Leitura do Requerimento Nº 72/22 do 
Vereador Antonio Italo Bessa Bomfim – solicitando a construção de uma 
escola municipal padrão MEC entre as localidades de Cantagalo e Carro 
Atolado, o que irá suprir a necessidade dos nossos alunos naquela região. 
Nessas digo: com a palavra o Vereador Italo falou que em suas 
caminhadas na Região de Cantagalo percebeu essa carência, peço o apoio 
para que essa obra aconteça. Com a palavra o Vereador Fernando falou 
que Cantagalo tem uma população grande. Essa escola modelo é 
importante. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Com a 
palavra o Vereador Fernando Parabenizou a Secretaria de Infra Estrutura 
pela realização do Seminário. Com a palavra Vereador Bruno Alcino 
agradeceu a Gestão pois fez a cobrança da Escola de Poço Escuro e agora 
vão reformar. Sobre a quadra do Riachão os moradores pediram para 
desapropriar o Terreno para construir algo para os jovens. No estádio foi 



feito um paliativo. Em seguida fez Requerimento verbal solicitando uma 
brinquedo Praça na Escola de Riachão do Norte. Observei que lá não tem 
nada. Em seguida agradeceu a todos os profissionais da saúde e a Gestão 
pelo que fizeram por mina avó. Com a palavra o Vereador Fernando 
registrou votos de pesar a mãe do Marcio. Que Deus abençoe à família. 
Usando a palavra o Vereador Liliaudo expressou seus sentimentos ao 
Bruno e Marcio, triste perda para a família. Em seguida falou com o 
Vereador Claudio, como líder de governo busque informação. Passei e 
tem três carros parados na oficina. Infelizmente hoje está na mesma 
situação se falta peço tem que ter reposição o gestor não pode cruzar os 
braços porque as pessoas precisam. Tenho uma notícia triste. Os senhores 
sabem que foi aprovado a reforma da previdência. Na Lei diz que quem 
ganha acima de dois salários voltariam a contribuir. A reforma tem 90 dias 
para aplicar. Agora em setembro vai começar a descontar. Na emenda 
ficou 5 salários. Vai ser o presente do Gestor. Sobre a Presidente do 
Acarapeprev tem que respeitar o Servidor. Tem uma pessoa que deu 
entrada na aposentadoria. Está com quase 2 anos e nem chegou no TCE. 
O prazo são 60 dias. Vou pedir atrás de oficio. Lá passa até 2 anos. Ela vem 
uma vez por semana. Eu trabalhava os 5 dias e não dava conta. Ela não 
resolve e não delega poderes. Peço que tenha mais respeito, dê respostas. 
Ela falou que não ganhava R$ 7.200 e ganha e não está em 
disponibilidades. Com a palavra o Vereador Bruno Alcino falou que já 
passou 1 ano e 9 meses e nada do pagamento da Educação. É de outra 
gestão, mas a conta é da Prefeitura. Com a palavra a Vereadora Karine, 
prestou sentimentos ao Bruno e família. Independe da idade a perda é 
dolorosa. Com a palavra o Vereador Claudio disse que gostaria de se 
solidarizar com o Bruno e o Marcio. Pediu ao Presidente que possa vê 
essas peças do carro. Falar com o responsável. 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, 27 de Setembro de 2022. 
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