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Ata da 18ª (décima oitava) 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 16 (Dezesseis) de 
Junho 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, Erika Costa da Silva, Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara 
da Silva, Ronaldo Lucas da Costa, Marjorie Félix Lacerda Gomes. 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 
COMPLEMENTAR Nº 004/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Concede reajuste aos 
servidores efetivos técnicos administrativos da Prefeitura Municipal e dá outras providências. 
Proposição aprovada por unanimidade. 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 017/2017: 
Iniciativa dos vereadores Marjorie Félix Lacerda Gomes e José Almir Alcântara da Silva. Dispõe 
sobre a denominação de ruas na Comunidade de Nova Belém e dá outras providencias. 
Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 018/2017: Iniciativa do vereador Francisco 
Kleiton Pereira. Dispõe sobre a denominação de rua na Comunidade de Peixe Gordo e dá 
outras providências. Proposição em tramitação. REQUERIMENTO Nº 016/2017. Iniciativa do 
vereador Francisco Kleiton Pereira. REQUER que seja enviado ofício ao representante da ENEL 
solicitando informações relacionadas a critérios adotados pela empresa para determinar que as 
contas de energia sejam enviadas a algumas regiões do Município de Icapuí em períodos de 
dois meses, contendo previsão de gasto de energia de dois meses ao invés de ser feita 
mensalmente. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 172/2017. Iniciativa da vereadora 
Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a manutenção 
do acesso que liga a Comunidade do INCRA à Comunidade de Peroba. Proposição em 
tramitação. INDICAÇÃO 173/2017. Iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva e Cláudio 
Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o alargamento do 
Corredor de Manoel de Otávio, na Comunidade de Barreiras. Esta Proposição está em 
tramitação. INDICAÇÃO 174/2017. Iniciativa da vereadora Felipe Maia de Oliveira Rebouças. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja criado um incentivo para aumentar a arrecadação 
do Município. Esta Proposição está em tramitação. INDICAÇÃO Nº 178/2017. Iniciativa do 
vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam 
instaladas lombadas na Vila Adalgisa e na Vila do Cruzeiro conhecida como Vila da Palha na 
Comunidade de Olho D’água. Esta Proposição está em tramitação. INDICAÇÃO Nº 179/2017: 
Iniciativa da vereadora Erika Costa da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
regulamentada a carga horária de 30 horas semanais para os profissionais da enfermagem. 
Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 180/2017. Iniciativa da vereadora Erika Costa da 
Silva. INDICA INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a reabertura da estrada à 
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beira-mar que liga a Praia de Barrinha a Praia de Barreiras, iniciando a partir do paredão e 
findando no asfalto da Praia de Barreiras. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 181/2017. 
Iniciativa da vereadora Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
feita uma área de pouso específica para o pouso de aeronaves do SAMUR, haja vista a 
dificuldade na realização de remoção de vítimas de acidentes e/ou pacientes. Proposição em 
tramitação. INDICAÇÃO Nº 182/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA 
ao Chefe do Poder Executivo que seja reativado os programas PETIPROGRAMA – Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil, e BRINQUEDOTECA, haja vista a importância da prevenção do 
Trabalho infantil e o cuidado com nossas crianças. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 
183/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja instituída portaria determinado que todos os servidores públicos municipais 
que utilizarem motocicletas no exercício de suas funções usem capacete como medida de 
segurança. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 184/2017. Iniciativa do vereador Claudio 
Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reativado, em regime de 
urgência, o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social. Proposição em tramitação. 
INDICAÇÃO Nº 185/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feita a melhoria e alargamento da estrada vicinal que liga a CE - 261 a 
ladeira de Tubiba, na Comunidade de Barreiras de Cima. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO 
Nº 186/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICAM ao Chefe do Poder 
Executivo que seja realizado serviço de restauração da iluminação pública na comunidade da 
Vila Nova, sobretudo na Rua conhecida como R. Manel de Rosa. Proposição está em 
tramitação. INDICAÇÃO Nº 187/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA 
ao Chefe do Poder Executivo que transforme o largo em frente à Escola Mizinha (Polo de Lazer) 
em um centro de atividades físico e esporte em geral. Proposição em tramitação. Ato contínuo, 
não havendo mais proposições a serem apreciadas, o senhor presidente declarou aberto o 
grande expediente, e excepcionalmente passou a palavra ao senhor presidente da União dos 
Vereadores do Ceará - UVC, Cesar Veras, que após saudar aos presentes falou a respeito da 
quantidade que a União dos vereadores do Ceará representa, disse ainda que os vereadores 
devem está sempre unidos, que as diferenças e discursões devem ficar no plenário, disse que 
tem visitado os municípios do interior do Ceará, fazer parcerias com as Câmaras Municipais, 
que tem feito parcerias com o Tribunal de Contas, para capacitar os vereadores, falou que a 
UVC tem uma assessoria legislativa para prestar atendimento a todos os vereadores do Ceará, 
que em breve serão realizados seminários para capacitar os vereadores, que tem feito parcerias 
com o Ministério Público, falou ainda que o vereador muitas vezes é advogado, assistente 
social, ambulância, então os mesmo devem ser melhores reconhecidos, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao senhor Deputado Federal, José Airton, o 
qual após saudar aos presentes falou um pouco de sua trajetória política, falou o quanto é 
difícil ser vereador, falou que o seu mandato tem sido voltado para ajudar os cidadãos do 
Estado do Ceará, disse ainda que é o único Deputado Federal que é votado em todas as cidades 
do Estado do Ceará, com exceção da Cidade de Erêrê, que muitas emendas individuais tem 
conseguido para o Ceará, disse ainda que conseguiu a construção da FIOCRUZ no Ceará, e falou 
de mais algumas obras feitas por sua mediação, e agradeceu; ato contínuo, ato contínuo, 
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dando continuidade, o senhor presidente permitiu que os demais vereadores representantes 
de outras Câmaras Municipais fizessem os seus discursos, e após isso declarou aberto o 
pequeno expediente, passando a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após 
saudar aos presentes convidou os cidadãos para a posse dos presidentes do Diretório Municipal 
do partido do trabalhadores em Icapuí, a qual será realizada no dia 17 de Junho, no plenário da 
Câmara Municipal de Icapuí, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra 
ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes informou a 
população para participar do Festival da Lagosta, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra à vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar aos 
presentes falou sobre o elo de amizade formado entre os vereadores da cidade e os que estão 
visitando, falou que esse intercâmbio é muito importante e que deveria acontecer mais vezes, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da 
Costa, o qual após saudar aos presentes falou que é um prazer os visitantes vereadores e o 
Deputado Federal José Airton, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra 
à vereadora Erika Costa da Silva, a qual após saudar aos presentes falou da forma de como o 
presidente da UVC está a frente da entidade, falou da importância da visita dos vereadores e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton 
Pereira, o qual após saudar aos presentes justificou a ausência do Prefeito na sessão, e disse 
que a vida política do Deputado José Airton, foi um dos motivos pelos quais ele entrou na 
política, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Artur 
Bruno Rebouças de Oliveira, o qual após saudar aos presentes falou da importância dessa troca 
de conhecimento entre os vereadores de diversos municípios, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após 
saudar aos presente disse que se sente mais forte pelo fato da vinda do presidente da UVC, 
Cesar Veras, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a presidência ao vereador 
Ronaldo, que passou a palavra ao vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, o qual após saudar aos 
presentes falou que os vereadores de Icapuí visitariam vários municípios para aprenderem mais 
a como executar os seus mandatos, falou ainda que isso é necessário para que os vereadores 
adquiram experiência, para que possam trazer bons projetos para Icapuí, agradeceu a visita dos 

demais vereadores, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou encerrada a 18ª 
(décima oitava) 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, 16 de Junho de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 16 DE JUNHO 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:_____________________________________________________ 

  

 


