
 

ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAPE, 
REALIZADA EM 22/11/2022.  

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro do Ano de 2022 (dois 
mil e vinte e dois), realizou-se a 71ª (septuagésima primeira) 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 e 
Sandro Márcio Soares 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 08/11/2022. Colocada em 
votação, referida ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida o 
Senhor Presidente autorizou Leitura dos Requerimentos da Vereadora 
Alexandra: Nº 105 – Solicitando o conserto imediato da passagem na 
Rua José Guilherme ao lado do Paço Municipal que dá acesso a Rua 
Doca Rega. Nº 106/22 – Solicitando sinalização das principais vias do 
centro, em especial no entorno da praça central com cruzamento da 
rua Henrique Bessa com José Guilherme e Nº 107/22 – Solicitando que 
agilize a compra de duas ambulâncias. Projeto de Resolução 02/22 
“Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da 
Câmara Municipal de Acarape, do Município de Acarape-Ce e dá 
outras providencias”. Usando a palavra a Vereadora Alexandra pediu 
que o Poder Executivo procure Junto ao órgão competente sinalizar o 
centro, daqui a pouco terá um mercantil, isso irá aumentar o transito. 
O outro, essa rua saindo ao lado do Paço Municipal pelo Trilho, está 
horrível. Peço que o Secretário olhe e faça até mais adiante. Sobre as 
ambulâncias essa compra é para ontem, estamos precisando. O 
Projeto de Resolução é um Social pessoal. Criar a procuradoria Especial 
da Mulher. Teremos espaço e condições para acolher iremos dispor de 



diversos serviços. Em dezembro vamos participar de uma capacitação. 
A mulher tem que saber que ela pode e deve estar onde ela quiser. As 
Vereadoras irão me ajudar. Conto com o apoio de todos. Com a palavra 
o Senhor Presidente parabenizou a Vereadora Alexandra e colocou os 
Requerimentos e Projeto em votação, sendo aprovados por 
unanimidade. Com a palavra o Vereador Claudio cumprimentou o 
Arimatéa. Gostaria de me acostar ao Requerimento da Alexandra, 
inclusive tenho 1 mas o reforço é bom. Estamos precisando com 
urgência. Em seguida foi autorizado Leitura do Requerimentos do 
Vereador Liliaudo: Nº 110/22 – solicitando a recuperação dos veículos 
da PAC 2, (pá-enchedeira, retroescavadeira, moto niveladora e 
caçamba e bem como destinar o uso pelos agricultores e produtores 
rurais do município. Nº 111/22 – solicitando um relatório detalhado 
referente ao pagamento de 360.000,00 (trezentos e sessenta mil) 
oriundo da secretaria de Educação, no ano de 2022, descrevendo o 
objeto, quantidade e valor unitário, inclusive notas ficais dos produtos. 
Com a palavra o Vereador Liliaudo iniciou suas palavras 
cumprimentando o Ex vereador Arimatéa. Em seguida falou do 
primeiro requerimento, o equipamento da PAC 2. Dois pontos lhe 
chamou atenção, o desmantelo de zelo para que os agricultores 
tenham direito. A retro está na pior condição. Devem recuperar e 
destinar ao uso para cavar seus reservatórios. Vejo apanhando lixo. 
Nos criticavam por fazer isso. Gastou 124 mil com aluguel. Será que 
esse valor não daria para recuperar? Segundo ponto, a Secretaria de 
Educação gastou em julho e agosto 360 mil reais em material 
permanente. Não é todo dia que juntamos um patrimônio desse. Peço 
que envie relatório. Não digo que o dinheiro sumiu mais foi pago e 
precisamos saber em que foi. Em seguida o Senhor Presidente 
autorizou Leitura dos Requerimentos e Projetos de Indicação do 
Vereador Bruno Alcino:  Requerimentos Nº 108/2022 – Requer a 
confecção de Identificação (carteirinha para pessoas de espectro 
Autista e Síndrome de Down em especial as crianças e adolescentes do 
nosso município e dá outras providencias”. Requerimento Nº 109/22 
– Requer a confecção de identificação e atenção especial ao 
atendimento de psicólogo para portadores de Fibromialgia e dá outras 



providencias; Projeto de indicação Nº 06/22 -  Dispõe sobre o 
reconhecimento da capoeira como expressão cultural e esportiva, de 
caráter educacional e formativo, e permite o estabelecimentos de 
parcerias para seu ensino nos estabelecimentos de ensino municipais 
públicas ou privadas; Projeto de indicação Nº 07/22 – Institui o 
programa de Distribuição gratuitas de Fraldas descartáveis aos centro 
de saúde do município de Acarape e dá outras providencias; Projeto 
de Indicação Nº 08/22 – Dispõe sobre a implantação de serviço de 
fonoaudióloga nas escolas públicas municipais da pré escola ao ensino 
fundamental e dá outras providências; Projeto de indicação Nº 
09/2022  - concede isenção de Imposto Predial e Territorial urbano 
(IPTU), sobre imóvel Integrante  do Patrimônio de Portadores de 
doença graves, elencadas nesta lei, ou que tenham dependentes nesta 
condição e dá outras providencias; Projeto de indicação Nº 10/2022 - 
Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento 
social nas escolas da Rede Pública de ensino do Município; Projeto de 
Lei Nº 11/22 -  Dispõe sobre a divulgação da lista de espera para 
consultas, exames médicos e procedimentos cirúrgicos, no município 
de Acarape e dá outras providencias. Usando a palavra o Vereador 
Bruno justificou cada Requerimento e Projetos falando de sua 
importância para o bem da população. Colocados em votação foram 
aprovados por unanimidade. Com a palavra o Senhor Presidente 
autorizou leitura de Veto enviado do Executivo ao Autografo de Lei Nº 
657 de 11 de outubro de 2022. Aprovado na mesma data. Colocado 
em votação foi aprovado recebendo dois votos contra dos Vereadores 
Liliaudo e Bruno. Em seguida o Senhor Presidente apresentou nota 
fiscal referente ao Serviço Prestado ao anexo da Escola Raimundo 
Alves na Localidade de Morenos. Na oura Sessão o Vereador Liliaudo 
falou que não viu nada feito. Com a palavra o Vereador LiLiaudo falou 
que consta no Portal que o Serviço foi na escola Raimundo Alves. É 
importante que esclareça. Com a palavra o Vereador Fernando falou 
que nos Morenos a Escola é Raimundo Alves de Souza.  Com a palavra 
o Vereador Bruno falou da Doutora Angela que foi demitida porque 
não quis dar um atestado. Com a palavra o Senhor Presidente 
convidou para fazer parte da Mesa o Senhor Arimatéa, que usando a 



palavra falou que o motivo de estar aqui é de comemoração. O 
programa Agrinho pela primeira vez foi contemplado, os municípios 
vizinhos sempre ganham. Esse primeiro foi muito sonhado. Amanhã 
iremos a Fortaleza juntamente com o Prefeito para receber a 
premiação da Governadora. Me sinto realizado. Com a palavra o 
Vereador Liliaudo parabenizou o Arimatéa em nome da equipe 
Antonio Correia. Sobre o Projeto das crianças especiais o Prefeito taca 
o veto. Com a palavra o Vereador Fernando parabenizou o Arimatéa, 
você tem uma equipe maravilhosa. Com a palavra a Vereadora Karine 
falou que fica feliz. O Arimatéa em todo canto consegue se destacar 
com excelência. Tenho certeza que virão muito mais. Foi de grande 
valia trazer para cá. Valorizar a criança, o Erik. Sobre o Projeto do 
espectro autista, minha voz é de mãe. Quando foi colocado o Projeto, 
falei das dificuldades, não é porque outro município faz. Tem que fazer 
direito. Existe um passo a passo. Estive aqui na Prestação de contas da 
Saúde. Com a palavra o Vereador Bruno falou que ao invés de vetar 
deveria colocar emenda. Com a palavra a Vereadora Celina falou que 
não tinha incentivo. Quantas vezes pedimos. Parabéns as escolas. 
Parabéns ao Erik e Arimatéa. 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, 22 de Novembro de 2022. 
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