
ATA DA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 25/10/2022.  

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Outubro do Ano de 2022 (dois mil e 
vinte e dois), realizou-se a 68ª (sexagésima oitava) 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, Sandro Márcio Soares da Silva e Bruno Anderson 
Alcino da Silva. Quórum de 09 (nove) e ausente Maria Celina Gomes 
Carlos Monteiro e Paulo Ricardo Quaresma Nazion. Em seguida o Senhor 
Secretário fez Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 18/10/2022. 
Colocada em votação, referida ata foi aprovada por unanimidade. 
Continuando o Senhor Presidente autorizou Leitura do Requerimento da 
Vereadora Alexandra Nº 94/22 – Solicitando que seja reativado atrás da 
secretaria de cultura a Banda de Música digo: Marcial. Com a palavra a 
Vereadora Alexandra falou que é importante para as crianças aprender a 
tocar algum instrumento. Peço que o Prefeito faça mais esse benefício. 
Com a palavra o Vereador Italo falou que gostaria de se acostar. 
Queremos escolas de tempo integral e esse é o caminho. Colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida o senhor Secretário 
fez Leitura da Indicação Nº 05/2022, do Vereador Italo Bomfim – Indica 
ao Poder Legislativo digo: Executivo sobre a docência e a carga horaria 
mínima da componente curricular de educação física no Ensino 
Fundamental da Rede Pública de Ensino do Município e Acarape/CE. Com 
a palavra o Vereador Italo falou que essa indicação já foi apresentada pelo 
Paulo Quaresma. Que o Prefeito veja com carinho. Colocado em votação 
foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi feito Leitura dos 
Requerimentos do Vereador Liliaudo Monteiro Nº 92/2022 – Encaminhar 
a esta casa a documentação dos Processos referente às ocupações dos 
Galpões pertencentes a Prefeitura de Acarape, antiga garagem da 
Prefeitura e um outro que se encontra de frente, que estão com 



ocupações até o dado momento, sendo que esta casa não tem 
comunicação nesse sentido. Nº 93/22 – Solicitando através da Secretaria 
de Educação que seja adquirido microfones e amplificadores de som para 
auxiliar nos trabalhos dos professores em sala de aula, na rede Municipal 
de Ensino. Com a palavra o Vereador Liliaudo falou do primeiro, tendo em 
vista que o município está em processo licitatório. A Nega Palito está em 
legalidade, espero que envie o final do processo para esta casa. Tem outro 
que não sabemos o que de fato estão fazendo daquele galpão. O segundo, 
o dia dos professores foi comemorado dia 15 peço que amplie e auxilie o 
ensino. A maioria tem problemas vocais. Esperamos que o município 
possa vê com bons olhos. Com a palavra o Vereador Bruno falou que é 
importante para os professores. Parabéns. Colocados em votação foram 
aprovados por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente autorizou 
Leitura dos Requerimentos do Vereador Fernando, Nº 91/22 –Solicitando 
a compra de uma mesa (futmesa) para a Localidade de Morenos, Nº 95/22 
– Solicitando a compra de 01 (uma) Futmesa para a Localidade de Riachão 
do Norte. Colocados em votação foram aprovados por unanimidade. Com 
a palavra o Senhor Presidente parabenizou o Bruno e falou que não tinha 
proximidade, mas vejo que é uma pessoa bacana. Com a palavra o Senhor 
Presidente autorizou Leitura do Projeto de Lei do Executivo Nº 022/22 – 
Autoriza o Poder Executivo firmar Parcelamento de débitos com Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA, e dá 
outras providencias. Nº 21/22 – Autoriza o Poder Executivo Firmar 
Parcelamento de débitos com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, 
e dá outras providencias. Colocados em votação foram aprovados por 
unanimidade. Fazendo uso da palavra a Vereadora Karine falou que nosso 
Presidente se mostra com transparência. Veja como produzimos 
Requerimento. Seria interessante convidar chefe de gabinete ou Prefeito 
para discutirmos sobre isso. Todos os requerimentos é buscando 
melhorar em algum ponto. São nossa forma de preocupação. Deveria ter 
um retorno dá uma justificativa. Parabenizou o Bruno. Deus abençoe e 
continue com esse entusiasmo. Hoje viemos todas de rosa em alusão a 
câncer de mama. É o que mais mata. É importante que a mulher faça 
mamografia. O câncer não previne é detectado precocemente. Com a 
palavra Vereador Fernando falou que a primeira Dama está levando várias 



mulheres para fazer mamografia. Com a palavra o Vereador Lilaiudo 
parabenizou o Bruno e disse que esse é o trabalho que temos que fazer. 
Parabéns pelas palavras, muito rico. Democracia é ter perdedor, 
ganhador. Desejo boa sorte aos concorrentes. Que seja feito a vontade de 
Deus. Com a palavra o Vereador Claudio parabenizou o Vereador Bruno. 
Parabenizou pelos Requerimentos. Falou que está preocupado com os 
transportes que estão no Manin levando sol, chuva. Guardar no Galpão 
até a chegada das peças. Com a palavra o Vereador Marcio parabenizou 
o Fernando pelos Requerimentos e pediu que o mesmo também leve pelo 
menos 2 bolas para cada mesa. É o que os jovens pedem mais. Com a 
palavra o Vereador Alexandre parabenizou os vereadores pelos 
Requerimentos. Queria registrar que o caminhão do lixo só está indo até 
o Jonato quero que vá até a Igreja. Parabenizou a Karine por suas palavras. 
Parabenizou Bruno Alcino. Com a palavra a vereadora Alexandra 
parabenizou a Karine e disse que já falou em outra sessão que deveríamos 
ter respostas. Concordo com as palavras da Karine. Parabenizou o Bruno, 
receba meus parabéns e abraço. Siga trabalhando pelo nosso povo. Com 
a palavra o Vereador Bruno parabenizou a casa pelo outubro rosa. 
Perguntou pelo piso salarial dos enfermeiros, se tem previsão. Com a 
palavra a Vereadora Karine falou que soube da necessidade, mas não é 
fácil. Tenho um filho. Tem que ser experiente com crianças dentro deste 
contexto. 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, 25 de Outubro de 2022. 
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