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Rua Joca Galdino, 125 – Centro – Icapuí/CE – CEP: 62.810-000 

Fone (88) 3432.1230 / CNPJ: 35.050.442/0001-27/I.E.: 06.920406-3 
 

Ata da 7ª (sétima) 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 23 (vinte e três) 
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. 
Iniciativa do Poder Executivo Municipal.  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. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 005/2017. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. 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. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde 
foi aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 006/2017. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Cria o Conselho Municipal da Cidade do Município de Icapuí e dá outras 
providências. Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 007/2017. Iniciativa do 
Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre repasse à Associação dos Moradores de Ibicuitaba - 
AMI e dá outras providências. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação onde foi aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 008/2017. Iniciativa do Poder 
Executivo Municipal. Dispõe sobre repasse à Associação Desportiva e Cultural de Icapuí – 
ADECI e dá outras providências. Está proposição está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 
009/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o pagamento de anuidades a 
organizações sociais, sem fins lucrativos, que realizam atividades de defesa em favor das 
políticas públicas e interesses do Município e autoriza o Poder Executivo a vincular-se como 
associado das organizações sociais, sem fins lucrativos que especifica e a pagar as respectivas 
anuidades e dá outras providências. Está proposição está em tramitação. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2017. Iniciativa do Francisco Hélio Fernandes Rebouças. 
Concede Título Honorário de Cidadão Icapuiense ao Sr. Settimo Malcotti. Está proposição está 
em tramitação. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2017. Iniciativa do Vereador 
Francisco Hélio Fernandes Rebouças. Concede Título Honorário de Cidadão Icapuiense ao Sr. 
Rodrigo Sousa de Albuquerque. Está proposição está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 
005/2017. Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. Institui o Dia Municipal de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e dá outras providências. Esta 
proposição está em tramitação. PROEJTO DE LEI Nº 006/2017. Iniciativa do Vereador Cláudio 
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Roberto de Carvalho. Fica denominada “Raymundo Sebastião Biserra” a rua conhecida como 
Rua do Farol. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 009/2017. Iniciativa do vereador Claudio 
Roberto de Carvalho. Institui o Dia do Evangélico no Município de Icapuí e dá outras 
providências. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 010/2017. Iniciativa do vereador Claudio 
Roberto de Carvalho. Dispõe sobre a denominação de ruas do Conjunto Habitacional América 
Alves da Silva, na Comunidade de Barrinha e dá outras providências. Esta proposição está em 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 011/2017. Iniciativa do Vereador Antônio Sérgio de Araújo. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais do Município de Icapuí anexar 
aviso em local visível com informações sobre os crimes praticados contra crianças e 
adolescentes e dá outras providências. Está proposição está em tramitação. REQUERIMENTO 
Nº 008/2017. Iniciativa do Vereador Antônio Sérgio de Araújo. REQUER que seja encaminhado 
oficio ao Chefe do Poder Executivo solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa projeto 
de lei que regulamente a atividade de Controle de Animais Domésticos, tendo em vista o 
grande número de animais soltos nas vias públicas trazendo doenças a população e muitas 
vezes causando acidentes automobilísticos, ocasionando perdas materiais e até mortes de 
pessoas. Está proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001/2017. Iniciativa do Vereador Antônio 
Sérgio de Araújo. Que seja votada Moção de Repúdio à Reforma da Previdência encaminhada 
ao Congresso Nacional pelo Presidente da República Michel Temer. Está proposição foi posta 
em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO 
Nº 090/2017. Iniciativa do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a reforma do Mirante da Serra do Mar. Está proposição foi posta em 
discussão e posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
091/2017. Iniciativa do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja reativado o serviço de captura de animais soltos nas ruas e estradas do 
Município, tendo em vista que animais soltos em vias públicas têm causado danos à população. 
Está proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovado por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 092/2017. Iniciativa do Vereador José Almir Alcântara da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a abertura da rua que dá acesso à Vila do 
Pescador, na Praia de Melancias. Está proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação onde foi aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 093/2017. Iniciativa do Vereador 
José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam instalados 03 
(três) postes de iluminação pública na Comunidade de Requenguela, do final da rua até a 
passarela. Está proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 094/2017. Iniciativa do Vereador Ronaldo Lucas da 
Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja colocado caraco ou piçarra na Rua Gláucio 
Ferreira, uma vez que as chuvas tem dificultado o acesso à referida rua. Está proposição foi 
posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. 
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INDICAÇÃO Nº 095/2017. Iniciativa do Vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feito o calçamento da rua que dá acesso ao Barreiro de Sales em 
Morro Pintado. Está proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 096/2017. Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton 
Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construído um mirante no centro de 
Icapuí. Está proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovado 
por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 097/2017. Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construído um museu no centro de Icapuí para 
preservação e resgate de nossa história e incentivo ao turismo. Está proposição foi posta em 
discussão e posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
098/2017. Iniciativa do Vereador Antônio Sérgio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja recuperado o calçamento da CE que perpassa a Comunidade de Melancias 
de Baixo. Está proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 099/2017. Iniciativa do Vereador Marjorie Félix 
Lacerda Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam reformados e ampliados os 
seguintes Centros de Educação Infantil: Rosa Filomena (Serra de Mutamba); José Cláudio 
Rebouças Rodrigues (Nova Belém); Luzia de Jesus (Redonda); Ana Rodrigues (Vila Nova); 
Raimunda Medeiros (Serra de Cajuais); José Antero Rebouças (Morro Pintado); e Maria Helena 
Rebouças (Manibu). Está proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde 
foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais proposições a serem 
discutidas, o Senhor Presidente encerrou a Ordem do Dia e declarou aberta a Tribuna e não 
havendo populares inscritos, declarou aberto o grande expediente, e não havendo vereadores 
inscritos, declarou aberto o pequeno expediente passando a palavra ao vereador José Almir 
Alcântara da Silva, que após saudar aos presentes falou que enviou ofícios ao governo pedindo 
a construção de uma garagem para ficarem guardados os carros, bem como cobrou que os 
carros oficiais fossem identificados através de adesivos ou placas, também cobrou a abertura 
da farmácia do hospital nos fins de semana e feriados, e cobrou também o reparo na 
iluminação pública em todo o município, falou que deveria ser feito a reforma no mercado 
municipal para que haja melhor circulação no centro da cidade onde os vendedores trabalham, 
reclamou também que pelo fato da má construção da obra de saneamento básico, acarretou 
que fica um mal cheiro pela cidade, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, que após saudar aos presentes pediu ao 
governo que fosse enviado um projeto de Lei que conceda reajuste aos servidores públicos no 
Município de Icapuí, pois os servidores tem cobrado esta ação por parte do governo, reforçou 
também o pedido do vereador Almir no que se refere à identificação dos veículos oficiais do 
município, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Francisco Kleiton Pereira, que após saudar falou da importância do poder de fiscalização 
concedido aos vereadores, e deixou uma mensagem de reflexão para os vereadores, e 
agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente em exercício declarou encerrada a 7ª (sétima) 
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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, 23 de março de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 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: _____________________________________________________ 

  

 


