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Ata da 16ª (décima sexta) 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 25 (vinte e cinco) 
de Maio 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, Cláudio Roberto de 
Carvalho, , Francisco Kleiton Pereira, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara 
da Silva, Marjorie Félix Lacerda Gomes, Ronaldo Lucas da Costa; ausentes os Vereadores Artur 
Bruno Rebouças de Oliveira, Erika Costa da Silva E Felipe Maia de Oliveira Rebouças. 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 011/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Está em 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 015/2017. Iniciativa do vereador Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças. Altera o nome da Biblioteca Pública para Maria Maia Rebouças e dá outras 
providências. Está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 016/2017. Iniciativa do vereador José 
Almir Alcântara da Silva. Fica denominada “Francisco Pereira Maia” a rua que tem início na Av. 
22 de Janeiro, próximo a Auto Escola Fênix e se estende até a salina. Proposição em tramitação. 
INDICAÇÃO Nº 141/2017. Iniciativa da vereadora Artur Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que sejam construídas duas arenas, uma de futsal e outra de vôlei no 
antigo campo da Comunidade de Ibicuitaba. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO 142/2017. 
Iniciativa do vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja construída uma área de lazer e esportes na Comunidade de Olho D´agua. Esta 
Proposição está em tramitação. INDICAÇÃO Nº 155/2017. Iniciativa do Vereador José Almir 
Alcântara da silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a revitalização da subida 
principal de Icapuí que liga o centro da cidade à Vila jardim Paraíso com o plantio de coqueiros 
e restauração da iluminação pública. Esta proposição foi posta em discursão e posteriormente 
em votação onde foi aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 156/2017. Iniciativa do 
vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o 
calçamento, iniciando na descida de Joãozinho Casqueiro até a residência do Sr. Bastião, na 
Comunidade de Berimbau, bem como a reforma da quadra de esportes da referida 
comunidade. Esta Proposição foi posta em discursão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 157/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da 
Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito um mutirão de limpeza com a 
retirada da areia acumulada em frente às residências na Comunidade de Tremendé, uma vez 
que período dos ventos fortes se aproxima, podendo agravar a situação dos moradores. Esta 
Proposição foi posta em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovado por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 158/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA 
ao Chefe do Poder Executivo que seja feito, com urgência, o acesso da Vila Barbosa até 
Barreiras da Sereia, tendo inicio na residência da Sra. Dayane de Juarez até a residência do Sr. 
Antônio, conhecido como Assis de Dodô. Esta Proposição foi posta em discursão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 159/2017. 
Iniciativa da vereadora Erika Costa da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
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construída uma praça com espaço infantil na cidade de Icapuí. Esta Proposição está em 
tramitação. INDICAÇÃO Nº 160/2017. Iniciativa da vereadora Erika Costa da Silva. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que seja construída uma creche modelo na Comunidade de 
Mutamba. Esta Proposição está em tramitação. INDICAÇÃO Nº 161/2017. Iniciativa do 
vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída a 
escultura que é símbolo da Comunidade de Barreiras, que é a estátua de uma sereia próxima à 
pedra que leva o mesmo nome. Esta Proposição foi posta em discursão e posteriormente em 
votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 162/2017. Iniciativa do vereador 
Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja solicitado ao DER, 
através da Operação Tapa-Buracos, o conserto do trecho da CE-261 que se inicia do centro da 
cidade até a divisa do Município com o Estado do Rio Grande do Norte. Esta Proposição foi 
posta em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. Ato 
contínuo, não havendo mais proposições a serem apreciadas o senhor presidente declarou 
aberta a tribuna popular, e não havendo inscritos na tribuna popular, o senhor presidente 
declarou aberto o grande expediente, passando a palavra ao senhor Tenente da Policia Militar, 
Ricardo Ponciano, comandante do destacamento da Policia Militar em Icapuí, o qual após 
saudar aos presentes falou a respeito das ações da Polícia Militar sob seu comando na cidade 
de Icapuí, detalhou as ações, respondeu os questionamentos dos vereadores, bem como se 
comprometeu a dar o melhor de si em prol da segurança pública do município, e agradeceu; 
ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, 
o qual após saudar aos presentes parabenizou o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
do Município, o qual vem prestando bons serviços em prol da população, quitando as dívidas 
da referida autarquia, e trabalhando para que o SAAE se torne autossuficiente, bem como falou 
que a comunidade da Vila Nova Esperança está recebendo o calçamento, e  parabenizou o atual 
Prefeito, o Secretário de Saúde e a diretora do Hospital Municipal, falou ainda que o prefeito 
tem bons projetos para Icapuí em um futuro bem próximo e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos 
presentes prestou homenagem a alguns atletas de seu time, disse que os referidos atletas 
davam a vida pelo time, e ainda convidou a população para se fazer presente na missa de 
sétimo do falecimento de um amigo seu, falou ainda dos investimentos do atual governo, tanto 
na saúde, quanto na educação, disse ainda que conseguiu verbas com Deputados Federais para 
ser aplicada na saúde, disse que o valor aplicado pela atual gestão na área de saúde e superior 
ao piso legal, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar aos presentes falou que as drogas destroem as 
famílias, falou ainda da importância da vinda do Tenente Ricardo Ponciano, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual 
após saudar aos presentes cobrou do governo que pudesse acelerar os processos de avaliação 
do estágio probatório, publicando a mesma para que os servidores pudessem se tornar estáveis 
o quanto antes, cobrou ainda que o governo enviasse o projeto de reajuste dos servidores da 
atividade e meio, pediu ainda que o governo desse atenção especial a merenda escolar, falou 
ainda a respeito do decreto editado pelo Presidente da República, o qual visava o uso das 
forças armadas para conter as manifestações em Brasília, falou ainda dos deputados que 
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conseguiram barrar as reformas no congresso, e agradeceu; ato contínuo, não havendo mais 
vereadores inscritos no grande expediente, o senhor presidente o encerrou e declarou aberto o 
pequeno expediente passando a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o 
qual após saudar aos presentes pediu ao secretário de obras que fizesse a recuperação da 
estrada que dá acesso à Ilha do Meio, bem como fizesse o reparo na Estrada dos Pompeus, 
falou ainda a respeito da Companhia Energética do Ceará, a qual não cumpre com os serviços e 
ainda não comparece quando solicitada pelos vereadores, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos 
presentes reclamou da falta de iluminação pública em frente a escola Mizinha, cobrou do 
governo que resolvesse tal problema, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou a 
respeito do projeto convergência, o qual se destina ao apoio aos jovens com diversas situações, 
falou que o referido projeto visa criar políticas públicas para o apoio ao jovens do município, e 
agradeceu, ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra a vereadora Marjorie Félix 
lacerda Gomes, a qual após saudar aos presentes falou que todos os servidores aprovados no 
último concurso público da Prefeitura Municipal de Icapuí, tiveram seus atos de concessão de 
estabilidade publicada no Diário Oficial, bem como falou que a Enel foi fazer uma manutenção 
na comunidade de Belém, e em decorrência disso houve um curto-circuito, acarretando que 
muitos cidadãos tiveram equipamentos elétricos danificados por esse curto, então pediu ao 
presidente da Câmara que Pudesse disponibilizar o Advogado da Câmara para que possa ajudar 
os cidadãos a serem ressarcidos pelo prejuízo que sofreram, 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 senhor Jorge, o qual é proprietário de uma terra onde será 
construído a estrada que dá acesso a Vila do Pescador em Melancias, para que possa negociar a 
melhor forma de ressarcimento pela desapropriação da terra, parabenizou ainda a empresa 
responsável pela coleta de lixo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Ronaldo Lucas de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou da luta 
contínua do Atual prefeito para que a agência do Banco do Brasil seja reaberta e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente declarou encerrada a 16ª (décima sexta) Sessão Ordinária, e para 
constar, eu, Marjorie Félix Lacerda Gomes, lavro esta Ata que será assinada por mim e por 
quem de direito.  
 

 
 
 
 
 

Icapuí, 25 de Maio de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 25 DE MAIO DE 2017. 
 
 

Mesa Diretora: 

 

Presidente: Jobede Reis Cirilo da Silva: ______________________________________________ 

 

Vice-presidente: Ronaldo Lucas da Costa: ____________________________________________ 

 

Secretário (a) Interino (a): Claudio Roberto de Carvalho:_______________________________ 

 

 

Vereadores: 

 

Antônio Sérgio de Araújo: ________________________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças: _______________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira: _________________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva: ______________________________________________________ 

 

Marjorie Félix Lacerda Gomes: _____________________________________________________ 

  


