
ATA DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 11/10/2022.  

Aos 11 (onze) dias do mês de Outubro do Ano de 2022 (dois mil e vinte e 
dois), realizou-se a 66ª (sexagésima sexta) 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, Sandro Márcio 
Soares da Silva e Bruno Anderson Alcino da Silva. Quórum de 10 (dez) e 
ausente: Paulo Ricardo Quaresma Nazion. Em seguida o Senhor Secretário 
fez Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 04/10/2022. Colocada 
em votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 
Presidente autorizou Leitura dos Requerimentos do Vereador Bruno 
Alcino:  Nº 76/2022 – Requer que a gestão Municipal coloque um veículo 
de plantão 24 horas em cada Comunidade para emergências de Saúde e 
dá outras providencias; Nº 77/2022 – Requer que a Gestão Municipal 
Reforme e coloquem funcionamento a caixa d’água da Comunidade do 
Garapa I e dá outras providências; Nº 78/22 – Requer que seja oficiado ao 
Sr. Excelentíssimo Prefeito Extratos Mensais dos valores arrecadados com 
a CIP no período pedido a baixo e dá outras providencias. Projeto de Lei 
do Legislativo Nº 07/2022 – Requer a Prefeitura Municipal de Acarape que 
disponibilize aulas de natação a crianças com transtornos do espectro 
autista – TEA e dá outras providencias. Com a palavra o Vereador Bruno 
Alcino: sobre as caixas d’agua vai beneficias várias famílias, falta motor. 
Sobre o Caro cada Comunidade precisa de carro. Pode até juntar algumas, 
como Poço Escuro e Tamanduá. Muitos não têm condições. O da CIP 
espero que seja atendido. O projeto dele das crianças autista poderá 
ajudar muito, pode ser feito convenio com o Perboyre e Silva. Colocados 
em votação foram aprovados por unanimidade. Continuando foi feito 



Leitura do Requerimento Nº 79/22 do Vereador Fernando solicitando a 
recuperação da passagem molhada da Localidade dos Morenos. Com a 
palavra o Vereador Fernando falou que a quadra invernosa foi muito boa. 
Ficou diferente e é a única que temos. Vamos vê se se esses Deputados 
que tiraram votos aqui trás as outras. Colocado em votação, foi aprovado 
por unanimidade. Dando continuidade o Senhor Presidente autorizou 
Leitura do Projeto de Lei do Executivo Nº 020/2022 – Estima a Receita e 
Fixa a Despesa do Município Acarape/Ce para o Exercício Financeiro de 
2023 e dá outras Providencias. Em seguida o Projeto foi repassado para a 
Comissão de Orçamento e Finanças. Dando continuidade o Senhor 
Presidente fez Leitura de uma Nota de Esclarecimento do Senhor Prefeito 
em relação aos transportes que estão na oficina. Em seguida falou que fez 
Requerimento para construção da Ponte da Zé Moreira e segunda vai 
começar a obra. Continuando foi feito Leitura do Requerimento Nº 
75/2022 do Vereador Alexandre Falcão – Solicitando a implantação do 
sistema de abastecimento de agua para a Localidade de Pau Branco II 
vindo do açude do Raimundinho (conhecido como açude do povo). Com 
a palavra o Vereador Alexandre disse que a Comunidade vem sofrendo 
com a falta d’água. Peço que o Prefeito veja com bons olhos. Com a 
palavra o Vereador Marcio falou aos esportistas da Comunidade dos 
Tanques que falou com o Prefeito e quinta-feira a máquina vai. Com a 
palavra o Vereador Fernando falou que sobre a cagece é uma situação 
delicada. Paga agua e não tem. No Suvaco do Urubu a agua não sobe. A 
maneira mais simples é trocar os canos. Sobre o carro se tiver um só para 
isso seria muito bom. Outro problema é a revitalização da quadra do 
Riachão, está enchendo de casa dos lados. Quando for fazer não terá 
espaço. A prefeitura não tem os documentos. Com a palavra o Vereador 
Claudio disse que o Zé Milton falou que o Terreno é da Associação. 
Prefeitura tem que indenizar. Com a palavra o Vereador Bruno falou que 
o Zé Milton não tem poder de proibir. Com a palavra o Senhor Presidente 
colocou em votação. Sendo aprovado por unanimidade. Com a palavra o 
Vereador Marcio falou que tem 1 carro que fica estacionado aqui a noite 
dá certo para ficar lá. Com a palavra o Vereado Bruno disse que já falou 
com o responsável, pois fica parado. Com a palavra o Vereador Liliaudo 



disse que acredita que nesses dois anos não vão colocar um tijolo na 
Quadra do Riachão. A pessoa lá comprou e é dele. Inclusive o campo era 
da Associação. Não quero entrar no mérito. Antes de construir o campo 
já existia. A Secretaria a muito tempo era para ter se posicionado. Sobre 
os veículos é difícil olhar e não fazer nada. O Executivo tem se escondido. 
Não adianta dizer para uma pessoa doente que o caro não tem peça. 
Sobre a ponte, se eu fosse secretário já teria feito alguma coisa. Se um dia 
essa licitação sair. Parabenizo essa moça ter sido. Não e justo o comercio 
da rua ser prejudicado por uma ponte. Daqui a pouco vem chuva 
novamente caso necessário existe dispensa de licitação. Com a palavra o 
Vereador Claudio falou que na qualidade de Líder do Governo tem que 
corres atrás. Falamos com o Prefeito e vai começar a obra da ponte. 
Parabenizo o Prefeito que tomou providencias do carro do lixo que venha 
um de qualidade. Estamos precisando urgente de mais uma ambulância 
reserva. Com a palavra o Vereador Marcio disse o Governo do Estado 
cedeu duas Areninha para Acarape, uma no centro e a outra poderia ser 
nos Morenos ou no Riachão. Que é esquecida pelos antigos governos. 
Com a palavra o Vereador Liliaudo perguntou de onde ele tirou essa 
informação. Se aqui arrancaram metade da praça e nada foi feito, imagina 
no Riachão. Com palavra o Vereador Claudio pediu ao Prefeito que 
quando for fiscalizar convide os Vereadores para acompanhar. 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, 11 de Outubro de 2022. 
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