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ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 08/11/2022.  

Aos 08 (oito) dias do mês de novembro do Ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 
realizou-se a 70ª (septuagésima) 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 Presidente 
autorizou Leitura da Ata da sessão anterior, realizada em 01/11/2022. Colocada 
em votação, referida ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 
Secretário fez Leitura do Requerimento Nº 104/2022 da Vereadora Celina 
Carlos – Requerendo que seja realizada a revitalização da Praça localizada a Rua 
Sebastião Bezerra, em frente a EEMTI Maria do Carmo Bezerra, bem como a 
colocação de bancos. E os Projetos de Lei do Legislativo Nº 09/22 – Altera o 
Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Acarape – Lei Nº 
107/1993 – Para Acrescentar dispositivo sobre a concessão de um dia de folga 
remunerada aos servidores Públicos Municipais na data de seus respectivos 
aniversários e adota outras providencias. E Nº 10/22 – Altera a Lei Nº 248/2021 
– Para acrescentar Dispositivos sobre a concessão de um dia de folga 
Remunerada na data de seus respectivos aniversários aos servidores 
contratados temporariamente e adota outras providencias. Com a palavra a 
Vereadora Celina Falou que sobre a revitalização da praça é mais conhecida 
como Maria do Carmo, peço apoio ao Prefeito para esse lazer para as crianças 
e adultos. Sobre os Projetos, e concedendo um dia de folga aos Servidores. 
Colocado em votação foram aprovados por unanimidade. Em seguida o Senhor 
Secretário fez Leitura do Requerimentos Nº 103/22 do Vereador Marcio Soares 
– solicitando que seja implementado o sistema de RG Digital, com contratação 
de um técnico em nosso Município. Com a palavra o Vereador Marcio falou que 
aqui passa mais de 60 dias para receber. O sistema online não gasta com foto 
e com 3(três) tá pronto. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 
Com a palavra o Senhor Presidente falou que o Projeto de Lei do Executivo Nº 
20/2022 – Que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Acarape-Ce 
para o Exercício Financeiro de 2023, e dá outras Providencias, estava na 
Comissão, sendo avaliado e apresentada duas Emendas Modificativa, as quais 
remaneja recursos para adequação do saldo Orçamentário para a parte de 
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pagamento do provável ajuste do Piso Nacional dos Enfermeiros e técnicos de 
Enfermagem e Remaneja recursos para adequação do saldo Orçamentaria da 
Câmara Municipal. Com a palavra o Vereador Paulo Quaresma agradeceu aos 
colegas da Comissão por ter aceito sugestões suas e da Karine. Acarape está 
saindo na frente. Caso derrube, já estará respaldado. Colocados em votação o 
Projeto de Lei foi aprovado com suas respectivas emendas. Em seguida o 
Senhor Presidente fez Leitura de um documento enviado pelo Senhor Prefeito, 
referente a Nega Palito. Está tudo certo. O outro galpão virá para ser avaliado. 
Vai gerar emprego e renda. Em seguida o Senhor Presidente convidou para a 
mesa o Senhor Erineudo Luiz Lima, o qual solicitou direito de resposta ao 
Vereador Liliaudo o qual, acusou de debochar das igrejas Evangélicas. Usando 
a palavra o Senhor Erineudo falou que não parou nas igrejas para debochar. 
Não usei a igreja que frequento para fazer campanha. A vitória não foi do Lula. 
Foi a força da Democracia. O Vereador falou que nem de Acarape eu sou. Pois 
faça um projeto concedendo um título para mim. Com a palavra o Vereador 
Liliaudo falou que a Rua é Publica mais tem limite. Respeito a euforia da vitória, 
temos que ter cuidado para não magoar temos que ter humildade. Está previsto 
na Lei não ter carro de som em frente as igrejas. Abraço o Erineudo, o conheço 
desde 2008. Abraço os vereadores do PT. Temos que dar o braço a torcer 
quando estamos errados. Com a palavra o Vereador Bruno deu seu apoio ao 
Liaudo. Que isso não volte a acontecer. Usando a palavra a Vereadora 
Alexandra parabenizou a todos pela aprovação da LOA. Tivemos a preocupação 
de corrigir algumas coisas. Sobre o Liaudo, me solidarizo, mais houve carreata 
que desrespeitaram o prefeito e ninguém falou nada. Não pode ter 2 pesos e 2 
e medidas. Estou feliz com a vitória. Parabéns ao nosso presidente. Com a 
palavra o Vereador Claudio cumprimentou a todos em especial ao Erineudo. 
Falou dos carros que estão no Manin. O Etios saiu e as peças da ambulância 
chegou. Infelizmente o FIAT ta difícil. Com a palavra o Vereador Alexandre falou 
que Erineudo é amigo, Presidente do PT, assim como o Liaudo também. Com a 
palavra o Vereador Bruno falou de uma servidora que tem filha autista e quer 
a redução de carga horaria sem desconto. Com a palavra a Vereadora Alexandra 
disse que está acompanhando. Foi um mal-entendido. Ela quer reduzir sem sair 
da área. Mas já está resolvido. 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, 08 de Novembro de 2022. 
 
Presidente: ____________________________________________ 

1º Secretário: __________________________________________ 


