
ATA DA 67ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 18/10/2022.  

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Outubro do Ano de 2022 (dois mil e vinte 
e dois), realizou-se a 67ª (sexagésima setima) 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 11/10/2022. Colocada em 
votação, foi aprovada por unanimidade.  Dando continuidade o Senhor 
Presidente autorizou Leitura do Requerimento do Vereador Paulo 
Quaresma Nº 89/22 – Solicitando calçamento do Conjunto Novo no Bairro 
São Benedito. Com a palavra o Vereador Paulo falou que lá o esgoto é a 
Céu aberto. Que o Prefeito coloque em seu planejamento. Ira beneficiar 
mais de 60 famílias. Tenho conversado com Deputado para conseguir. 
Peço aos colegas o apoio. Com a palavra o Senhor Presidente falou que é 
interessante o Vereador ir cobrar do Deputado parabéns pela atitude. 
Com a palavra o Vereador Fernando, falou que gostaria de se acostar. 
Também já pediu esse Requerimento. Temos algumas casas com 
problemas com a cagece. Colocado em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Continuando o Secretário fez Leitura dos Requerimentos do 
Vereador Bruno Alcino Nº 80/22 – Requer uma casa de apoio na Cidade 
de Fortaleza para os pacientes de Acarape e dá outras providencias. Nº 
81/22 – Requer calçamento para a Rua Francisco Pedro (Rua da Lagoa) e 
dá outra providencias. Com a palavra o Vereador Bruno falou que um 
tempo já teve essa casa de apoio é importante. Quando o paciente 
aguarda lá. Sobre o outro Rua é abandonada. Tem que valorizar. 
Colocados em votação foram aprovados por unanimidade. Em seguida foi 
feito Leitura do requerimento do Vereador Alexandre, Nº 90/22 -  



solicitando a reabertura da escola Raimundo Alves de Souza, digo do 
Vereador Fernando Ribeiro, que usando a palavra falou que a escola 
parou na Pandemia. Agora vai voltar, será concluída, as crianças 
merecem. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida foi feito Leitura do Requerimento do Vereador Alexandre, Nº 
82/22 – solicitando a reforma da quadra da Localidade de Amargoso. Com 
a palavra o Vereador Alexandre falou que lá está precisando. Que a 
mesma está caindo. Peço ao Prefeito que veja com bons olhos. Colocado 
em votação foi a aprovado por unanimidade. Continuado foi autorizado 
Leitura dos Requerimentos do Vereador Claudio: Nº 83/22 – Solicitando a 
reforma da praça da Bíblia; Nº 84/22– Solicitando a reforma da praça da 
Rua José Moreira. Nº 85/22 – Solicitando a construção de um pequeno 
Campo de Futebol no Conjunto São Francisco e Nº 86/22 – Solicitando a 
construção de uma praça no Conjunto São Francisco. Com a palavra o 
Vereador Claudio falou que a Prefeitura fez pintura na praça da Bíblia mas 
falta bancos e lâmpadas para melhorar. A praça José Moreira é esquecida 
necessita de uma reforma. O São Francisco é esquecido. Não tem posto 
praça. Um espaço de lazer, o campo é para as crianças bater bola. 
Aproveito para agradecer ao Prefeito pelo carro de lixo. Agora veio um de 
vergonha. Colocados em votação foram aprovados por unanimidade. 
Com a palavra o Vereador Bruno Alcino agradeceu ao Prefeito pela 
pintura da quadra do Barro Vermelho. Em seguida o Senhor Secretário fez 
Leitura dos Requerimentos do Vereador Liliaudo Monteiro Nº 87/22 – 
Solicitando à Prefeitura que solicite a superintendência de obras Públicas 
– SOP, a recuperação do trecho da CE 354, que liga o Distrito de Canta 
Galo e sede do Município de Acarape, e Nº 88/22 solicitando a 
recuperação do prédio do PETI na Comunidade de Barro Vermelho, bem 
como a realização dos serviços de convivência naquela comunidade. Com 
a palavra o Vereador Liliaudo falou que sobre o prédio do PETI está 
causando um prejuízo muito grande. Lá está parado os jovens e idosos. O 
teto caiu. É patrimônio público. O da recuperação da CE, com a 
duplicação, o trecho ficou esquecido, as pessoas que pega transporte 
coletivo estão prejudicadas. Com a palavra o Vereador Fernando falou 
que gostaria de se acostar e pedir para agilizar até Pacajus. Com a palavra 
o Vereador Marcio pediu uma resposta da cagece. Porque falta agua 



direto. Parabenizou o amigo e ex jogador Manoel Tobias por proporcionar 
festa das crianças. Foi doado 400 cestas básicas. Gostaria de dá o Titulo 
de Cidadão para ele. Colocados em votação os requerimentos foram 
aprovados. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura da Moção de Pesar 
do Vereador Italo Bomfim à família de Maria das Graças Milhome de Brito. 
Com a palavra o Vereador Italo falou que gostaria de estender ao Bruno 
que é parente. Que todos da família se sintam abraçados. Com a palavra 
o Vereador Bruno falou que por muitos anos contribuiu com seu trabalho, 
sempre simpática, carismática. Em abraço pra família. Com a palavra a 
Vereadora Alexandra disse que gostaria de abraçar a família em nome de 
suas filhas. Ela foi uma mulher guerreira. Parabenizou a gestão e aos 
Vereadores pelo trabalho de todos os dias. Colocados em votação foi 
aprovado por unanimidade. Com a palavra o Senhor Presidente falou que 
aos poucos o município está andando. A empresa Nega Palito está ficando 
maravilhosa. Vai gerar de 50 a 70 empregos. Será inaugurada em Janeiro 
Fevereiro. Com a palavra o Vereador Fernando parabenizou o Senhor 
Presidente. O mesmo teve o empenho e tem o mérito. Com a palavra o 
Vereador Claudio parabenizou o Presidente. O Senhor se empenhou. O 
cara está fazendo um excelente trabalho. Com a palavra o Senhor 
Presidente falou que sem o apoio de vocês seria diferente. Que a 
população entenda que estamos trabalhando para melhor. Com a palavra 
o Vereador Alexandre parabenizou o Presidente. Minhas condolências ao 
esposo. Com a palavra o Vereador Liliaudo falou que gostaria de me 
acostar ao voto de pesar uma perda irreparável. Quero registrar o 
empenho em prol da empresa para que chegasse dentro dos tramites, 
que é a concessão. A Aço Forte está na Justiça. Temos que preservar a 
todo custo esse patrimônio. Tem outro galpão que está cercado. O 
Prefeito diz que trabalha na legalidade. Pois digo que está mentindo, que 
alguém autorizou. Ninguém é melhor perante o Poder Público. A Nega 
Palito tem 10 anos. Doar um galpão que vale 700 mil. É uma ilegalidade. 
Sobre os veículos da Prefeitura, um adolescente fez cirurgia e teve que vir 
de Topik. Não é transporte adequado. Queria que o Prefeito fosse na casa 
dessa senhora dizer que o carro ta quebrado. Com a palavra o Vereador 
Bruno falou que semana passada após a sessão, fui abordado pelo Etinho, 
não tenho nada contra a pessoa dele. Fiz BO porque fui ameaçado. Com a 



palavra o Vereador Paulo Quaresma se solidarizou com o Bruno. Não é o 
primeiro fato. Faço oposição, mas não desrespeito ninguém. Precisa que 
seja esclarecido. Já é o 3ºcaso. Que o Prefeito faça reunião com seus 
secretários. Agente público tem que aceitar. Usando a palavra o Vereador 
Lilaudo falou que não sabia dessa amizade. Agente público tem que 
aceitar cobrança do povo, dá satisfação. Só pedir para sair. Ai não teremos 
o direito de cobrar. Está com três dias que não dormia. Parabéns 
Alexandre pela Escola do Amargoso, Garapa, Riachão. Foi pago 156 mil 
pela reforma. Conheço o Prefeito desde criança. Não acredito que seja 
verdade dinheiro do povo. Daria para fardas dos alunos, máquina do PAC. 
Doi vê um pagamento onde não foi colado uma pá de cal. Que a gestão se 
posicione para explicar. 156 mil entrou no ralo. 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, 18 de Outubro de 2022. 
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