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Ata da 11ª (décima primeira) 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 20 (vinte) 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 aprovada por unanimidade. 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 LEI 011/2017. Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. 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 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. REQUERIMENTO Nº 010/2017. Iniciativa do vereador José 
Almir Alcântara da Silva. REQUER que seja encaminhado ofício ao Chefe do Poder Executivo 
convidando-o a comparecer nesta Casa Legislativa, para em Sessão Ordinária, apresentar o 
balanço de sua gestão neste início de governo, bem como que seja instituído pelo Prefeito um 
cronograma para a vinda dos secretários municipais para também fazerem um balanço de suas 
gestões. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO. Iniciativa do 
vereador Antônio Sergio de Araújo. Que sejam consignados votos de congratulação ao Sr. 
Adriano Rebouças Braga pelos serviços prestados às crianças, adolescentes e jovens de nossa 
cidade através da Associação Icapuiense de Taekwondo - AIT, dando orgulho ao nosso 
município com várias conquistas na modalidade, levando o nome de nossa cidade a patamares 
nacionais e até mesmo internacionais. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
124/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho e Marjorie Félix Lacerda Gomes. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito um mutirão de limpeza em toda a 
Comunidade do Belém. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 125/2017. 
Iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita uma ciclovia na CE, iniciando na Serra de Icapuí até a Comunidade de 
Ibicuitaba para que os ciclistas possam trafegar e praticar exercícios físicos. Proposição 
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aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 126/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de 
José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita uma limpeza 
geral no Bairro Salgadinho e conserto do calçamento que se encontra em péssimas condições 
de uso, principalmente no entorno da praça. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 127/2017. Iniciativa do Vereador Ronaldo Lucas da Costa. Indica ao Chefe do 
Poder Executivo que seja criada a Liga Desportiva Icapuiense, para o desenvolvimento do 
esporte no nosso Município. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 128/2017. 
Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
reativado os serviços de internação e realização de exames no Hospital Municipal de Icapuí. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 129/2017. Iniciativa do vereador Felipe 
Maia de Oliveira Rebouças. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam colocadas 
luminárias nos postes de iluminação pública na Rua Pedro Raimundo Nolasco, na Comunidade 
de Manibu, uma vez que tem apenas os postes instalados sem luminárias, ocasionando assim 
diversos transtornos para a população. Proposição aprovada por unanimidade; não havendo 
mais proposições a serem apreciadas o senhor presidente declarou aberta a tribuna popular e 
passou a palavra ao popular Wanderson, o qual após saudar aos presentes falou a respeito do 
ocorrido com o se time na competição de Futebol de Areia, explicou o ocorrido, citou artigos do 
regimento do campeonato que daria respaldo à sua equipe, e pediu às autoridades 
competentes que pudesse se manifestar a respeito, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao popular Jota Gomes, o qual após saudar aos presentes falou 
que veio explicar à população de Icapuí que o fato de falarem que ele queria suicidar-se não era 
verdade e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao popular José 
Rodrigues, o qual após saudar aos presentes falou que na unidade básica de saúde da 
comunidade de Belém está faltando médico , e na escola da referida comunidade está faltando 
merenda, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente declarou aberto o grande expediente 
e passou a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos 
presentes falou que o telefone da recepção do hospital não estava funcionando, e que isso 
deveria ser corrigido para em caso de emergência os cidadãos poderem entrar em contato com 
o hospital, e que deveria se colocar um enfermeira para fazer a triagem e não um técnico em 
enfermagem, e que na comunidade de Retiro Grande estava sem médico, e agradeceu; Ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas de Caravalho, o 
qual após saudar aos presentes prestou contas quanto ao seu mandato perante os cidadãos de 
Icapuí, e agradeceu; Ato contínuo, por motivo de ordem técnica, os demais discussos dos 
vereadores não puderam ser redigidos aqui neste documento; Ato contínuo, o senhor 
presidente em exercício declarou encerrada a 11ª (décima primeira) 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, 20 de Abril de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 20 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: _____________________________________________________ 

  

 


