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Ata da 10ª (décima) 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 17 (dezessete) de 
Abril 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 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 
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. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 010/2017. 
Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Altera a redação da Lei nº 193/1995, de 21 de 
fevereiro de 1995, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e Cultura e dá outras 
providências. Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2017. 
Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. Institui a Medalha do Mérito Desportivo de 
Icapuí e dá outras providências. Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 06/2017. Iniciativa do Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. Concede Título 
Honorário de Cidadão Icapuiense ao Sr. Osmar Del Rio Holanda Nunes. Esta proposição foi 
aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 014/2017. Iniciativa da vereadora Erika Costa 
da Silva. Institui o Dia do Pescador e da Marisqueira no Município de Icapuí. Esta proposição 
está em tramitação. INDICAÇÃO Nº 114/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a pavimentação e o calçamento da 
Comunidade de Córrego do Sal. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 115/2017. 
Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja feito o calçamento da rua do colégio e ginásio da Comunidade de Peixe Gordo. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 116/2017. Iniciativa do vereador Claudio 
Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja realizado mutirão de 
limpeza na Comunidade da Barrinha. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
117/2017. Iniciativa do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. Indica ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a numeração das residências das Comunidades de Barrinha e Serra de 
Mutamba, com o intuito de facilitar a entrega de correspondências nas referidas localidades. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 118/2017. Iniciativa do vereador José 
Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja alugada uma casa na 
cidade de Fortaleza para servir de apoio aos pacientes que vão até a Capital para realizar 
exames médicos, consultas e cirurgias. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
119/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder 
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Executivo que dada continuidade ao calçamento da Praia de Requenguela, uma vez que os 
moradores tem enfrentado vários transtornos. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 120/2017. Iniciativa do Vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que sejam construídas uma praça e uma academia de saúde em 
Cajuais, nas proximidades do Supermercado Minibox, para servir de espaço de confraternização 
e lazer. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 121/2017. Iniciativa da 
vereadora Erika Costa da Silva. Indica ao Chefe do Poder Executivo que criado no Município de 
Icapuí o “Dia de Ação na Comunidade”, com serviços de atendimento de médicos e 
enfermeiros, emissão de documentos e a realização de palestras educativas, visando atender o 
maior número possível de cidadãos, principalmente os mais carentes. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 122/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja implantado no Município o Programa PSF 
ITINERANTE, fazendo este parte do sistema de saúde municipal. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 123/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja efetivado um poço especifico para a Escola de 
Ensino Fundamental Professora Mizinha, tendo em vista a qualidade da água que tem 
abastecido a nossa cidade, com alto teor de salinidade e isso tem causado transtornos na 
referida escola, pois é a maior escola da cidade, com aproximadamente 1.000 alunos. A 
perfuração de um poço seria economicamente viável. Proposição aprovada por unanimidade. 
Ato contínuo, não havendo mais proposições para serem discutidas, o Senhor Presidente 
encerrou a Ordem do Dia e declarou aberta a Tribuna popular, e como não havia inscritos, 
declarou aberto o grande expediente passando a palavra ao vereador Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças, que após saudar aos presentes falou a respeito de um requerimento proposto por 
ele, o qual visava o funcionamento da Fm Educativa, falou ainda a respeito dos grandes 
escândalos de corrupção no Brasil, que muitas vezes são taxados como corruptos, mas que 
mesmo assim gosta do que faz; disse que a bancada do PT em Icapuí sentou com o atual 
Prefeito na oportunidade onde foram feitas reivindicações, disse ainda que o município está em 
atraso com a prestação de contas com o TCM, ressaltou a importância de seus companheiros 
de partido, falou que em breve haverá investimentos na cidade através de emendas 
conseguidas com seus deputados, disse que em breve seria realizada uma reforma no Estádio 
Municipal de Futebol, disse que conversou com o Governador Camilo Santana, o qual se 
comprometeu com a obra de reforma do Ginásio Poliesportivo José do Carmo Rebouças, e que 
esta obra seria prioridade do governo estadual, disse que o mesmo, prometeu mais agilidade 
na construção da escola profissionalizante, e reestruturação da Rodovia que liga Mutamba a 
Redonda, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio 
Roberto de Carvalho, o qual saudar aos presentes falou que a crítica construtiva é muito 
importante para o crescimento das pessoas, continuou e falou que a saúde municipal muito 
melhorou bastante, contabilizou os atendimentos no Hospital municipal e disse que em breve 
espera que o hospital seja liberado para internação, disse que em média, por dia foram 
atendidas cento e sessenta pessoas naquele hospital, falou de problemas resolvidos pelo 
governo na área de saúde, citou equipamentos que em breve serão instalados no Hospital, 
falou de um mutirão realizado em combate à arboviroses, falou que cada um é responsável por 
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vigiar suas casas, para evitar surtos de doenças causadas pelo mosquito Aeds Aegypti, disse que 
estão construindo uma arena para prática de esportes na comunidade de Barrinha, e que após 
o término desta partirão para outras comunidades, agradeceu ao governo pelo atendimento à 
suas reivindicações, como por exemplo, a iluminação pública na comunidade de Guajirú, pediu 
ao governo para terminar o mutirão de limpeza na comunidade de Barinha, falou ainda que os 
técnicos do SAMU estarão no município para montar a sua base no município, e agradeceu; Ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, que 
após saudar aos presentes falou sobre o estado da Rua Pedro Rebouças, a qual está muito 
deteriorada, com muito acúmulo de água, e a praça da referida rua também não se encontra 
em boas condições, disse que enviou ofício às secretarias competentes para retirada de lixo nas 
ruas dos porfírios, falou que reivindicou ao Prefeito, a reabertura do Mercado Público, disse 
que o secretário de Obras falou que faria a continuidade da estrada da Ilha do meio, e 
agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de 
Araújo, que após saudar aos presentes falou que está hoje como vereador, nada mais é que o 
coroamento por uma grande vitória, disse que tem muito orgulho de ter sido eleito pelo 
partido dos trabalhadores, parabenizou O ex-vereador Eurivan por ter sido eleito o novo 
presidente do diretório do PT em Icapuí, falou ainda que tem uma relação pessoal com o atual 
prefeito, mas que quando ele errar terá que reclamar e quando ele acertar irá parabeniza-lo, 
falou ainda sobre o reajuste salarial dos servidores públicos, disse que está preocupado pois 
ainda não existe uma posição do governo sobre o tema, falou que o município de Icapuí teve 
um aumento real de receita de 25,6% em relação ao mesmo período no ano passado, que só 
em relação ao ICMS chegou ao número de um milhão e trinta e cinco mil reais, o que 
representa um aumento real de 20%, que no ano passado a receita no município era em 
dezenove milhões para vinte e três milhões, disse que caberia ao prefeito convencer os 
servidores o por que não tem como dar o reajuste mesmo dispondo de recursos em caixa, e 
quem em contrapartida disso, a licitação referente a coleta de lixo aumentou em três vezes, e 
nesse sentido solicitou ao governo que se seja mais presto na questão do reajuste aos 
servidores públicos, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar aos presentes falou a respeito do sexto 
torneio do vinho na Vila Jardim Paraíso, agradeceu a todos os envolvidos no evento, disse que 
entrou com alguns projetos de indicação e espera que o prefeito o atenda em suas 
reivindicações, disse que conversou com o diretor do SAAE em Jaguaribe, na oportunidade 
onde aprendeu bastante sobre o modelo de gestão de abastecimento de água naquela cidade, 
e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton 
Pereira, o qual após saudar aos presentes falou ouviu do Prefeito que quando ele errar, os 
vereadores de situação poderiam cobrar dele, disse que o papel do vereador é zelar pelo bem 
comum, disse que não se atendo no antigo discurso de que se o anterior não fez nós também 
não faremos, falou que foi feito algumas obras paleativas em Morro Pintado, e que em breve 
seria realizado a construção de um calçamento, falou que seria ampliada a iluminação pública 
nas comunidades, e agradeceu; Ato contínuo, não havendo inscritos no grande expediente, o 
senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente passando a palavra ao vereador 
Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos presentes parabenizou o 
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secretário de Obras por ter atendido o seu requerimento e ter feito a limpeza do corredor de 
Quitérias e na oportunidade pediu que fosse feito reparos na referida via, e falou também que 
visitou Peixe Gordo, e recebeu a reclamação de que na parte de baixo da comunidade não está 
chegando água, então pediu providências a tal respeito, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos 
presentes pediu ao secretário de Turismo e Esportes que pudesse tomar providência a respeito 
da segurança no Campeonato de Futebol de Areia, “Peladão”, pois está ficando perigoso no 
local devido as desavenças entre os jogadores, bem como  falou de reclamações de 
funcionários os quais dizem que estão com os salários atrasados, e agradeceu; Ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após 
saudar aos presentes pediu ao prefeito para viabilizar o funcionamento do Posto de Saúde de 
Peixe Gordo, como também cobrou a estrada que dá acesso à praia de melancias, e agradeceu; 
Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, 
o qual após saudar aos presentes disse que conversou com prefeito o qual já disse está 
tomando as devidas providência sobre a segurança no Peladão e agradeceu; Ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar 
aos presentes também cobrou a questão de segurança dos campeonatos de Futebol no 
Município, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à vereadora 
Marjorie Félix, a qual após saudar aos presentes falou que não tem nada contra o governador, 
no entanto, a população está cansada de votar em candidatos sem compromisso, e agradeceu; 
Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças, o qual após saudar aos presentes falou que não se dirigiu a vereadora Marjorie em 
no momento de seus discursos, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente em exercício 
declarou encerrada a 10ª (décima) 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, 17 de Abril de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 17 DE ABRIL 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: _____________________________________________________ 

  

 


