
ATA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 01/11/2022.  

Aos primeiro (01) dia do mês de novembro do Ano de 2022 (dois mil e 
vinte e dois), realizou-se a 69ª (sexagésima nona) 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, Maria Celina Gomes Carlos Monteiro, Paulo 
Ricardo Quaresma Nazion e Sandro Márcio Soares da Silva. Quórum de 
09 (nove) e ausente Ana Alexandra Eduardo da Hora e Karine de Castro 
Bezerra. Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura da Ata da sessão 
anterior, realizada em 25/10/2022. Colocada em votação, referida ata 
foi aprovada por unanimidade. Dando continuando foi autorizado 
Leitura do Requerimento Nº 102/22 do Vereador Fernando, 
Solicitando que secretaria de saúde contrate com urgência uma 
fonoaudióloga. Com a palavra o Vereador Fernando falou que tinha 
uma e saiu. As crianças precisam de mais. Colocado em votação foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida foi feito Leitura dos 
Requerimentos da Vereadora Celina Nº 96/22 – Requerendo que seja 
nomeada, uma travessa, localizada ao final da rua Godofredo Correia, 
como “Travessa Valter Carlos”; Nº 97/22 – Requerendo que seja 
realizada serviço de jardinagem e pintura da pracinha do São Benedito. 
Com a palavra a Vereadora Celina falou que foi procurada pra falar 
com o Prefeito da pintura da estátua de São Benedito. Já fui com o 
Presidente falar com o Prefeito. Começa dia 11. O segundo, peço pra 
colocar o nome do meu pai. Lá só mora a família. Com a palavra o 
Senhor Presidente falou que o Senhor Valter Carlos já foi membro 
desta casa, é mais que justo. Colocados em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida o senhor Secretário fez Leitura dos 
Requerimentos do Vereador Paulo Quaresma Nº 100/2022 – 



Solicitando a ampliação da rede de especialistas médicos no Município 
e Nº 101/22 – Solicitando a descentralização de exames laboratoriais 
e de imagem em várias Localidades do Município. Com a palavra o 
Vereador falou que os dois requerimentos de hoje englobam a saúde. 
Vamos planejar para 2023. A ampliação. Por mais que tenha a 
Policlínica, atende oito Municípios, quanto mais melhor. A extensão 
dos exames nas localidades vai amenizar bastante. As pessoas não 
querem vir. Colocados em votação foram aprovados por unanimidade. 
Em seguida o Senhor Secretário fez Leitura do Projeto de Lei N º 
08/2022 que “Concede Título de Cidadão Acarapense ao Sr. Fernando 
Afonso, Ex-Reitor da UNILAB. O Ex-Reitor foi quem batizou o campo 
dos Palmares. É um titulo de grande valia. Colocado em votação foi 
aprovado. Em seguida o Senhor Secretário fez leitura dos 
Requerimentos do Vereador Claudio Nº 98/22 -  Requerendo grades 
de proteção na ponte da Rau Eládio Macedo, próximo ao foto sensor, 
e Nº 99/22 – Requerendo a limpeza do canal que inicia na Estrada 
Velha até o Senhor Nogueira. Sobre o canal o Vereador Claudio falou 
que o trabalho precisar ser feito antes de inverno para não ter acumulo 
de lixo. Sobre a proteção na ponte um rapaz caiu lá. Com a proteção 
vai amenizar. Peço que o Prefeito veja isso. Colocado em votação 
foram aprovados. Continuando o Senhor Presidente fez Leitura da 
Moção de pesar Nº 08/22 a família de Lourdes Sampaio do 
Nascimento. Continuando o Senhor Presidente flou que era mãe de 
seu grande amigo Marquinho. Um abraço em nome dos Vereadores. 
Colocado em votação foi aprovado. Dando continuidade o Senhor 
Presidente convidou fazer parte da mesa, o senhor Flaviano e a 
Senhora Margarida responsáveis pelo projeto capoeira. Com a palavra 
o Senhor Flaviano falou que esse projeto já está com 10 anos. Veio 
aqui pedir apoio. Antes tinha um lanche dias de treino. Em alguns 
Municípios já tem orçamento para a capoeira. Em seguida houve 
debate com aos vereadores onde foi sugerido incluir no orçamento e 
ficar de forma definitiva. Todos os Vereadores parabenizaram o 
Flaviano por sua luta por essas crianças e jovens. O Senhor Presidente 
informou que fará um oficio assinado pelos vereadores, solicitando 



ajuda nos treinos e eventos. Usando a palavra o Vereador Liliaudo 
falou que dia 28 foi comemorado o dia do servidor público o trabalho 
da educação é muito importante porem os outros também são. Tem 
que ser comemorado para todos. Sobre a eleição, o cidadão Erineudo 
após a vitória insultou pessoas, parou o som em frente as igrejas. Ele 
chegou aqui em 2008 e foi bem recebido. Ele errou. Ele não precisa 
disso, brincando com Deus, Acarape tem que ter respeito. Depois de 
14 anos fazer um papel desse. Deixo aqui meu repudio. Ele representa 
uma agremiação partidária. Com a palavra o Vereador Bruno disse que 
se acosta não só nas igrejas, mas também as pessoas que votaram 
contrário, supermercado. O mínimo que ele faz é pedir desculpas. 
Ninguém aqui como líder fez essa baderna. 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, 01 de Novembro de 2022. 
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