
ATA DA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 04/10/2022.  

Aos 04 (quatro) dias do mês de Outubro do Ano de 2022 (dois mil e vinte 
e dois), realizou-se a 65ª (sexagésima quinta) 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, 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 11 (onze). Em seguida o Senhor Secretário fez 
Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 27/09/2022. Colocada em 
votação, referida ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 
Presidente autorizou Leitura do Requerimento Nº 74/22 do Vereador 
Fernando – solicitando a encanação de água do açude do Senhor Nogueira 
para a comunidade de Suvaco do Urubu. Com a palavra o Vereador 
Fernando falou que a agua da cagece passa, m as não tem força. O açude 
do Nogueira abastecia antes. Houve reunião e a população solicitou essa 
ligação, e o Prefeito concordou. Será feito em breve se Deus quiser. 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade 
foi autorizado Leitura do Projeto Legislativo Nº 04/2022 do Vereador 
Bruno Alcino, solicitando o Título de Cidadão Honorário de Acarape ao Sr. 
Damião Soares Tenório. Com a palavra o Vereador Bruno pediu a 
compreensão dos colegas. Ele foi candidato a Deputado Federal. Não 
conseguiu, mas aqui teve boa votação. Agradeço a população. Colocado 
em votação foi aprovado por unanimidade. Com a palavra o Senhor 
Presidente em nome da Câmara agradece aos Vereadores que se doaram 
na campanha de nossos candidatos. Com a palavra o Vereador Fernando 
parabenizou os deputados que tiveram êxito. Que esses deputados que 
receberam votação boa façam projetos para nossa cidade e traga coisas 
para não cobrar só do Prefeito. Agradeço minhas localidades pela 



votação. Com a palavra o vereador Bruno Alcino falou ao Líder do 
Governo Claudio para falar com o Gestor e conseguir mais um carro pipa. 
A demanda é grande na Zona Rural. Recebi reclamação de uma pessoa da 
Lagoa dos Veados. Em seguida parabenizou os Deputados Federais e 
Estaduais que foram bem votados no Município, que possam mandar 
recursos. Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma agradeceu a Deus 
por esse pleito, em especial aos Acarapenses. Todos Deputados. Que 
possamos trazer muitas bênçãos ao nosso Município. Agradeceu a equipe 
que trabalhou para Dona Jô. Reafirmamos o compromisso de correr atrás 
de benefícios para o município. Gostaria de falar de dois problemas 
urgentes: Reforma nas estruturas da Saúde e pavimentação de diversos 
cantos. Vamos unir forças para conseguir emendas com os Deputados. 
Gratidão a Deus e aos Acarapenses. Com a palavra o Vereador Bruno 
parabenizou o Governador Elmano e que ele olhe para a Região do Maciço 
de Baturité. Com a palavra a Vereadora Karine parabenizou os Agentes de 
Saúde e Endemias pelo seu dia 04/10. Tenho imenso orgulho de ter 
trabalhado com essa categoria. É quem realmente faz com que as coisas 
aconteçam. Parabenizou a Secretaria de Saúde pela campanha de 
vacinação, ficou em segundo lugar. Parabéns a toda a equipe. Com a 
palavra o Vereador Liliaudo falou que gostaria de enaltecer o combate 
político do dia 02, foi eleição tranquila, feito a vontade popular. O 
eleitorado soube fazer a divisão. Agradeceu a votação do Ronaldo 
Martins. Agradeceu ao Cantagalo e Riachão. Mandou um abraço ao Dr. 
Alexandre pela votação da Marta e Junior Mano. Outra coisa agradeço em 
nome dos servidores públicos aposentados, por ter sido pago o atrasado 
de 2020, temos que reconhecer que a culpa não foi da gestão, mas ficou. 
Com a palavra o Vereador Marcio falou que o momento é de gratidão. 
Gostaria de agradecer as pessoas que acreditaram no grupo que da nossa 
hoje deputada Jô Farias agradeceu as comunidades. Meu muito obrigada. 
Com a palavra o Vereador Claudio falou que esteve no Banco do Brasil 
atrás de informações sobre os empréstimos. Alguns servidores não estão 
conseguindo fazer. Fui atendido por uma pessoa chamada Bia. Ela me 
pediu para falar com o Presidente para ceder o espeço terça-feira de 8 as 
14 horas para tirar dúvidas dos servidores. Outra coisa o Bruno falou da 



pipa. Sei da dificuldade na Zona Rural, peço ao Gestor que que veja isso. 
Outra coisa é sobre o lixo. O compactador que mandaram é uma negação, 
mandaram uma porcaria. Que o Prefeito veja com a empresa a troca. 
Sobre a questão dos carros da unidade, que estão no Maninho vê o que 
pode ser feito para retirar. Parabenizou aos candidatos que foram bem 
votados. Muito gratificado. Com a palavra o Senhor Presidente agradeceu 
a todos e em nome de Deus declarou encerrada a Sessão. Eu, José 
Fernando de Souza Ribeiro, Secretariei a Sessão e autorizei lavrar a 
presente Ata. 

Acarape-Ce, 04 de Outubro de 2022. 

Presidente ________________________________________ 

1°Secretário _______________________________________      

        

      

       
 


