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Ata da 5ª (quinta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no primeiro ano da 
Legislatura do quadriênio de 2017 a 2020, realizada às 09 (nove) horas do dia 9 (nove) de 
Março de 2017 (dois mil e dezessete), sob a presidência do Sr. Vereador Jobede Reis Cirilo da 
Silva, onde reuniram-se os seguintes Vereadores: Antônio Sérgio de Araújo, Artur Bruno 
Rebouças de Oliveira, Cláudio Roberto de Carvalho, Érika Costa da Silva, Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara 
da Silva, Marjorie Félix Lacerda Gomes, Ronaldo Lucas da Costa. Declarada aberta a presente 
Sessão, o Senhor Presidente se pronunciou pedindo que o secretário da Casa fizesse a chamada 
regimental e colocou em discussão e aprovação Ata da Sessão anterior, sendo aprovada por 
unanimidade, passando à Ordem do Dia que consta o seguinte: PROJETO DE LEI Nº 004/2017. 
Altera os artigos 1º, 2º, 3º, 6º e 7º da Lei nº 543/2010, que dispõe sobre a Criação do Fundo de 
Defesa do Meio Ambiente – FUNDEMA e dá outras providências. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 005/2017. Dispõe sobre a 
adoção de medidas compensatórias e mitigadoras aos impactos negativos sobre o Meio 
Ambiente, provenientes das atividades e ações antrópicas, tais como construção de edificações, 
loteamentos, obras de vias de rodagem expressas e similares e supressão de vegetação no 
Município de Icapuí e dá outras providências. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Esta 
proposição está em tramitação. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017. Concede 
Título Honorário de Cidadã Icapuiense a Sra. Maria Zenira Soares. Iniciativa do Vereador 
Antônio Sérgio de Araújo. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2017. Concede Título 
Honorário de Cidadão Icapuiense o Sr. Francisco Joacir de Oliveira.  Iniciativa do Vereador 
Antônio Sérgio de Araújo. PROJETO DE LEI Nº 005/2017. Institui o Dia Municipal de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e dá outras providências. Iniciativa do 
Vereador Francisco Kleiton Pereira. PROEJTO DE LEI Nº 006/2017. Fica denominada 
“Raymundo Sebastião Biserra” a rua conhecida como Rua do Farol. Iniciativa do Vereador 
Cláudio Roberto de Carvalho. PROJETO DE LEI Nº 007/2017. Concede reajuste aos 
vencimentos dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo Municipal e dá outras 
providências. Iniciativa da MESA DIRETORA. PROJETO DE LEI Nº 008/2017. Dispõe reajuste aos 
vencimentos dos servidores públicos comissionados do Poder Legislativo Municipal e dá outras 
providências. Iniciativa da MESA DIRETORA. REQUERIMENTO Nº 003/2017. REQUER que seja 
realizada Audiência Pública para discutir o Plano Diretor de Icapuí. Iniciativa do Vereador 
Jobede Reis Cirilo Da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação onde foi aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 004/2017. REQUER que seja 
encaminhado oficio ao Chefe do Poder Executivo solicitando que seja implantando no 
Município o Centro de Saúde Casa da Mulher. Iniciativa da Vereadora Marjorie Félix Lacerda 
Gomes. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 005/2017. REQUER que seja encaminhado 
oficio ao Chefe do Governo do Estado solicitando o aumento do efetivo policial no Município de 
Icapuí. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada 
por unanimidade. MOÇÃO DE APOIO Nº 001/2017. Que sejam consignados votos de apoio ao 
Hospital Maternidade Santa Luisa de Marillac, em Aracati. Iniciativa do vereador José Almir 
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Alcântara da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde 
foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 073/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja recuperada e dada continuidade a estrada da Ilha do Meio. Iniciativa do Vereador José 
Almir Alcântara da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação 
onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 074/2017.  INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que sejam construídas 02 (duas) lombadas no Bairro Salgadinho e recuperação da 
Praça Brás de Cecílio. Iniciativa do Vereador José Almir Alcântara da Silva. Esta proposição foi 
posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 075/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja realizado serviço de 
melhoria na iluminação pública da Praia da Placa. Iniciativa do Vereador Antônio Sérgio de 
Araújo. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 076/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
sejam substituídas todas as lâmpadas do Parque de Iluminação Pública por lâmpadas de LED.  
Iniciativa do Vereador Antônio Sérgio de Araújo. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 077/2017. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma da Praça Adauto Róseo, no centro 
de Icapuí. Iniciativa do Vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças. Esta proposição foi posta 
em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
Nº 078/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja disponibilizado o carro fumacê para 
combater a infestação de mosquitos e muriçocas na cidade de Icapuí. Iniciativa do Vereador 
Felipe Maia de Oliveira Rebouças. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 079/2017. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja construída uma quadra de esportes na Vila Jardim Paraíso. Iniciativa 
do Vereador Ronaldo Lucas Da Costa. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente 
em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 080/2017. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja construída uma quadra de esportes na Comunidade de Vila Nova. 
Iniciativa do Vereador Ronaldo Lucas Da Costa. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 081/2017. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a abertura de uma estrada, iniciando na 
Serra do Mar, tendo como referência o portal da cidade e se estende por toda a parte superior 
da Serra de Barreiras finalizando na Ladeira de Tubiba, em Barreiras de Cima. Iniciativa do 
Vereador Francisco Kleiton Pereira. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente 
em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 082/2017. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que sejam colocados 03 (três) postes na entrada da Comunidade de Redonda 
(acesso pela CE-261). Iniciativa do Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. Esta proposição foi 
posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 083/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma quadra 
coberta na Serra de Cajuais. Iniciativa do Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. Esta 
proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais proposições a serem discutidas, o Senhor 
Presidente encerrou a Ordem do Dia e declarou aberta a Tribuna Popular e, não havendo 
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cidadãos inscritos, encerrou-a e declarou aberto o Grande Expediente, passando a palavra para 
o vereador José Almir Alcântara da Silva, que após saudar aos presentes falou sobre o Dia 
Internacional da Mulher e na oportunidade parabenizou a todas as mulheres pelas suas lutas e 
conquistas; falou também a respeito do assalto à agência do Banco do Brasil ocorrido no 
Município, disse que foram momentos de terror, falou de usa alegria pelo motivo do 
funcionamento da creche no centro da cidade, e cobrou que fossem instalados ventiladores 
para maior conforto das crianças que estudam naquele lugar, pediu ao presidente do 
Legislativo Municipal que fosse feito um convênio com algum plano de saúde direcionado aos 
vereadores, agradeceu ao Deputado Federal José Airton por ter disponibilizado uma emenda 
parlamentar para compra de dois ônibus, cobrou do atual governo que possa disponibilizar os 
equipamentos que faltam no centro de Fisioterapia do Município, falou da importância que 
esteja disponível uma Ambulância do SAMU para o município, para que sejam atendidas as 
ocorrências no município, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente em exercício, passou 
a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, que após saudar aos presentes falou que 
todos os dias, como agente de Endemias, saía de casa cedo para combater o Mosquito da 
Dengue, vistoriando residências e focos naturais de proliferação do aedes egypt, explicou que o 
carro borrifador não era muito eficiente porque o mosquito tinha quer eliminado nesses focos, 
no estágio que ainda estão em larvas, disse ainda que estavam realizando levantamento de 
índice rápido em cento e quarenta e dois imóveis do município e que era feito quinzenalmente 
nos pontos estratégicos, que são lugares onde a possibilidade de ter foco do aedes egypt como 
cemitérios e borracharias, e elencou outras ações realizadas pelos agentes de endemias no 
combate ao mosquito, em seguida, falou que as ações de saúde demandam tempo, e que um 
dos maiores problemas era o atendimento aos cidadãos, e informou que o governo tem feito 
ações no sentido de conscientizar os funcionários desse problema, disse ainda que a gestão 
passada tinha tentado reabrir o laboratório e não conseguiu, e informou que estava sendo feita 
uma licitação para fazer uma reforma estrutural no hospital Maria Idalina de Medeiros para 
que o laboratório seja reaberto, e que o centro de fisioterapia está funcionando no antigo 
prédio da maternidades, por fim, informou que que a vigilância sanitária estará visitando 
estabelecimentos e promovendo ações de conscientização quanto a higiene, fazendo cadastros 
e emitindo alvarás nos estabelecimentos, e, informou que o governo municipal estará 
realizando mutirão aos sábados na policlínica para fazer os exames de cardiologia e 
endocrinologia que estão atrasados e disponibilizará um ônibus para levar os pacientes,  e 
agradeceu. Ato contínuo, o Presidente em exercício passou a palavra a Vereadora Marjorie 
Félix Lacerda Gomes, que após saudar aos presentes, homenageou as mulheres pelo Dia 
Internacional da Mulher lendo texto a respeito da instituição deste dia e fazendo referência às 
mulheres que se destacaram no Brasil e de Icapuí, dentre elas: Acelina Guimarães Viana, 
primeira eleitora do Brasil; Raquel de Queiroz, pioneira a Academia de Letras; Maria da Penha 
Maia Fernandes, líder de movimentos de combate à violência contra a mulher; das mulheres do 
Grupo Corpo e Algas, que beneficiam alas marinhas e dela fazem produtos; Marina Marques 
Bezerra, uma das primeiras professoras da região da comunidade de Barreiras e que marcava 
as horas através movimento do sol por meio de toquinhos pintados no chão, Sidnéia Luzia da 
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Silva, pescadora e tem a característica de subir em coqueiros em tempo recorde, Maria Idaliza 
de Medeiros, uma das mais antigas moradoras de Icapuí, entre outras, e as três mulheres da 
sua via sua mãe, filha e irmã, e agradeceu. Ato contínuo, o Presidente em exercício passou a 
palavra ao Vereador Antônio Sérgio de Araújo, que após saudar aos presentes, felicitou a todas 
as mulheres em nome de sua mãe pala passagem do Dia Internacional da Mulher, logo após, 
cobrou a transmissão das sessões pela rádio Educativa FM, cobrou a regularização dos salario 
dos professores que está atrasado há dois meses, e disse se o problema era o sistema 
procurasse ajuda de quem podia ajudar para resolver essa questão, cobrou ainda a realização 
de planejamento no SAAE para minimizar a falta de água nas comunidades e que como 
consequência dela haja o fechamento de estradas, e convidou os vereadores a participarem da 
audiência sobre a questão da falta de água a ser realizada na próxima semana, em seguida, 
cobrou a convocação dos Agentes de Trânsito e instalação do DEMUTRAN para que a 
organização do trânsito, que é de suma importância, seja discutida e encontre a melhor solução 
para o município, cobrou também o pagamento de incentivo instituído por lei para os agentes 
de saúde, e, por fim, falou que as reivindicações trazidas por ele são verdadeiras e provém da 
população, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente em exercício passou a palavra ao 
Vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes, esclareceu que o governo 
atual tem compromisso e que não justificaria faltas ou falhas com base nas ações de gestões 
anteriores, e informou que o problema do pagamento dos salários estava ocorrendo por conta 
de dificuldades de operar o sistema mesmo e que o prefeito tinha dado o ultimado de que se o 
problema não fosse resolvido contrataria outra empresa mais capacitada, quanto aos agentes 
de saúde é por conta do sistema que passou a ser da aspec, e por conta da não publicação da 
lei votada e aprovada pelo governo anterior, disse ainda que a questão da problemática da 
água tem sido prioridade por parte do prefeito, inclusive tinha dado o prazo de um mês para 
que o pagamento das faturas sejam feitos por via bancária, tinha parcelado junto a Coelce a 
dívida que passa de dois milhões de reais para que os poços sejam ligados em nome do SAAE e 
não mais de terceiros, e que havia previsão de melhoramento dos encanamentos, aquisição de 
reservatórios para que o  abastecimento seja feito por elevação e possa dar um descanso as 
bombas, por fim, disse que o DEMUTRAN era um problema antigo, mas o governo previa que 
convocaria até junho os concursados, e felicitou as mulheres pela passagem do Dia 
Internacional da Mulher, e agradeceu. Ato contínuo, o Presidente em exercício passou a 
presidência da sessão ao Secretário, Artur Bruno de Oliveira, para que pudesse se pronunciar. 
Ato contínuo, o Presidente em exercício passou a palavra ao Vereador Ronaldo Lucas da Costa, 
que após saudar aos presentes, parabenizou as mulheres pelo Dia  Internacional da Mulher, em 
seguida, falou sobre a ação dos assaltantes que invadiram o Banco do Brasil e atacaram a 
delegacia de polícia, reiterou a necessidade de reforço no policiamento no município, cobrou a 
volta do grupo Raio e a instalação de uma polícia de fronteira, e pediu o empenho dos políticos 
na segurança pública, em seguida, falou sobre a Creche Ângela Maria de Góis e parabenizou o 
prefeito por ter disponibilizado cerca de sessenta mil reais para seu término, falou ainda sobre 
a iluminação pública, e agradeceu. Ato contínuo, não havendo mais vereador inscritos, o 
Presidente em exercício encerrou o Grande Expediente e declarou o abaerto o Pequeno 
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Expediente, passando a palavra a Vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, que após saudar 
aos presentes, falou que as reivindicações feitas na sessão são muito importantes e que o 
prefeito tem o propósito de trabalhar em prol da população, e leu poema em homenagem ao 
dia da mulher, e agradeceu. Ato contínuo, o Presidente em exercício passou a palavra o 
Vereador Antônio Sérgio de Araújo, que após saudar aos presentes, solicitou que o secretário 
de obras e colocasse as comunidades de Incra, Praia do Ceará e Manibu para restabelecimento 
da iluminação pública, por fim, convidou a todos para participar da Audiência Pública sobre a 
Problemática da Agua, a ser realizada na próxima quarta-feira, e agradeceu. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador José Almir Alcântara da Silva, que após 
saudar aos presidentes, informou que enviaria ofício a secretária de saúde para aquisição de 
equipamentos para o hospital municipal, para o laboratório e para o centro de fisioterapia, e, 
por fim, informou que iria ao gabinete de Evandro Leitão em busca de emendas para o 
município, e agradeceu. Ato contínuo, não havendo mais vereadores a se pronunciarem, o 
senhor Presidente em exercício declarou encerrada a 5ª (quinta) Sessão Ordinária, e para 
constar, eu, Artur Bruno Rebouças de Oliveira, lavro esta Ata que será assinada por mim e por 
quem de direito. 

 
 
 
 
 

Icapuí, 09 de março de 2017. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2017. 
 
 

Mesa Diretora: 

 

Presidente: Jobede Reis Cirilo da Silva: ______________________________________________ 

 

Vice-presidente: Ronaldo Lucas da Costa: ____________________________________________ 

 

Secretário: Artur Bruno Rebouças de Oliveira: ________________________________________ 

 

Vereadores: 

 

Antônio Sérgio de Araújo: ________________________________________________________ 

 

Cláudio Roberto de Carvalho: _____________________________________________________ 

 

Érika Costa da Silva: _____________________________________________________________ 

 

Felipe Maia de Oliveira Rebouças: __________________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças: _______________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira: _________________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva: ______________________________________________________ 

 

Marjorie Félix Lacerda Gomes: _____________________________________________________ 

  

 


