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Ata da 20ª (vigésima) 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 29 (vinte e nove) 
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 Nº 012/2017. 
Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, 
adicional ao vigente orçamento, que indica e dá outras providências. Proposição em 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 013/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Altera a 
redação do art. 3º da Lei nº 193/1995, de 21 de Fevereiro de 1955, que dispõe sobre o 
Conselho Municipal de Educação e dá outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO 
DE LEI Nº 019/2017. Iniciativa dos vereadores Marjorie Félix Lacerda Gomes e José Almir 
Alcântara da Silva. Dispõe sobre a denominação de travessas na Comunidade de Nova Belém e 
dá outras providencias. Proposição aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. 
PROJETO DE LEI Nº 020/2017. Iniciativa do Vereador Ronaldo Lucas da Costa. Dispõe sobre a 
denominação do Centro de Juventude – CJC. Proposição aprovada por unanimidade dos 
vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 021/2017. Iniciativa do vereador Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças.  Dispõe sobre a fixação de placa informando o número telefônico do 
Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado, hotéis, bares, casas de 
espetáculos, restaurantes e similares no Município de Icapuí, e dá outras providências. 
Proposição aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 
022/2017. Iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças. Dispõe sobre a criação 
do Boletim Eletrônico nas escolas da rede pública municipal de ensino no Município de Icapuí, e 
dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 023/2017. 
Iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças. Dispõe sobre a proibição de 
empresas condenadas em processos criminais de participarem de licitações e celebrarem 
contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações, e dá outras 
providências. Proposição aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 025/2017. Iniciativa do 
vereador Francisco Kleiton Pereira. Dispões sobre a denominação de rua na Comunidade de 
Barreiras, e dá outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 026/2017. 
Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. Dispõe sobre a denominação de logradouro 
público na Comunidade de Barreiras, e dá outras providências. Proposição em tramitação. 
PROJETO DE LEI Nº 027/2017. Dispõe sobre a denominação de travessa na Comunidade de 
Barreiras, e dá outras providências. Proposição em tramitação. REQUERIMENTO Nº 017/2017. 
Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. REQUER que seja realizada Audiência 
Pública para tratar o tema “Segurança no trânsito no Município de Icapuí”, a ser realizada no 
dia 09 de Agosto de 2017. Esta Proposição foi aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 
018/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. REQUER que seja encaminhado 



                     
 

   

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 

Câmara Municipal de Icapuí 
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 
 

ofício ao Prefeito solicitando o envio à Câmara Municipal de cópias de todos os contratos de 
locação e sublocação de veículos contratados pela Prefeitura Municipal de Icapuí, com os 
devidos locais em que os mesmos estão prestando os serviços. Proposição aprovada por 
unanimidade. REQUERIMENTO 019/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. 
REQUER que seja realizada Audiência Pública para discutir a elaboração de lei sobre o 
estabelecimento de regras de horário para funcionamento de bares, casas de shows, eventos 
comemorativos, festas tradicionais, etc. Proposição aprovada por unanimidade. 
REQUERIMENTO 020/2017. Iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças. 
REQUER que seja encaminhado ofício ao Prefeito para que ele solicite ao DETRAN a instalação 
de fotossensores na Comunidade de Belém, sendo instalado um no início e outro no final da 
comunidade. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 020/2017. Iniciativa 
do vereador José Almir Alcântara da Silva. CONSIGNA votos de pesar aos familiares do Sr. 
Antônio Marques de Oliveira Neto, falecido aos 27 de Junho de 2017.  Proposição aprovada por 
unanimidade. 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. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 191/2017: Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da 
Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que abra uma Casa de Apoio para os moradores da 
Comunidade de Ponta Grossa. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
192/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que faça uma Praça na Comunidade de Redonda nas imediações da “Boca do Povo”, e essa 
praça mantenha o nome “Praça Boca do Povo”. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 193/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que reponha as lâmpadas nos postes de iluminação pública da 
escadaria que dá acesso a Rua de Azarias e a Rua Engenheiro Francisco de Assis Filho. (Serra de 
Cajuais, Corredor de Luiz de Toinho e Rua José da Costa Sobrinho). Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 194/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que exija que a ENEEL proceda a retirada de postes da 
empresa instalados no meio das ruas, becos e avenidas da nossa cidade, especificamente, na 
Serra de Cajuais - próximo ao farol, na entrada do Corredor de Toinho - Mutamba, e dois postes 
na Rua José da Costa Sobrinho – Barrinha. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
Nº 195/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a ampliação, instalação de redes e da iluminação do campo de futebol 
da Comunidade de Ponta Grossa. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
196/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja uma reforma na quadra esportiva da Comunidade de Berimbau. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 197/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton 
Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja criado em Icapuí o Conservatório de 
Música, ligado a Banda de Música Municipal e à Secretaria de Juventude e Cultura. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 198/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton 
Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a limpeza do meio-fio da travessa 
Vicente Couraça, no centro de Icapuí. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
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199/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feito um melhoramento na pavimentação da Praia da Placa, tendo em vista 
o acúmulo de areia na estrada da mesma. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
Nº 200/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja novamente ativada a sala de apoios aos portadores de necessidades 
especiais na Escola Carlota Tavares de Holanda. Proposição aprovada por unanimidade; ato 
contínuo, não havendo mais proposições a serem apreciadas, o senhor presidente declarou 
aberto a tribuna popular, e não havendo populares inscritos, declarou aberto o grande 
expediente, e passou a palavra ao Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município 
de Icapuí, o senhor Marcelo, o qual após saudar aos presentes explicou a atual situação 
funcional e financeira da referida autarquia, explicou os problemas ainda enfrentados pelo 
SAAE, respondeu os questionamentos feitos pelos vereadores, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após 
saudar aos presentes falou que seria feito um serviço de melhora na iluminação pública na rua 
Pedro Rebouças, bem como falou que é cobrado pela retirada dos vendedores de peixe, 
verduras e frutas no centro da cidade, e isso poderá ser resolvido com a reforma do Mercado 
Central, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente em exercício, Ronaldo Lucas, encerrou 
o grande expediente e declarou aberto o pequeno expediente, passando a palavra ao vereador 
Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou que o Hospital Municipal 
de Icapuí, mudou de Unidade mista de Saúde para Hospital Geral, sendo, portanto, uma 
unidade de média complexidade, podendo agora receber emendas parlamentares, falou ainda 
que o hospital está recebendo diversas melhorias, desde climatização, recebimento de 
residentes, e entre outros, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente em exercício passou 
a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, que após saudar aos presentes 
parabenizou os pescadores do Estado do Ceará pelo seu dia, falou que a iniciativa legislativa 
deste dia foi iniciada pelo Secretário de Desenvolvimento Agrário, que na época era Deputado 
Estadual, falou ainda sobre a instalação clandestina nas dependências do SAAE, e agradeceu; 
ato contínuo, o senhor presidente em exercício passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de 
Araújo, que após saudar aos presentes falou que os problemas do município não foram 
causados apenas na gestão do Partido dos Trabalhadores, disse ainda que os moradores da rua 
Teotônio Alcântara cobram a lombada naquela rua, cobrou ainda a retirada de areia da rua 
Gláucio Ferreira, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente em exercício passou a palavra 
ao vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes falou que reconhecia os 
seus erros, falou que o diretor do SAAE está fazendo um bom trabalho, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente em exercício passou a palavra ao vereador Felipe Maia de 
Oliveira Rebouças, que após saudar aos presentes questionou o vereador se o vereador Felipe 
tenha defendido o governo Jerônimo, e o questionou também se ele iria criticar o governo 
quando este errasse, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou encerrada a 20ª 
(vigésima) 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, 29 de Junho de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 29 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: _______________________________________________________ 

 

Claudio 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:_____________________________________________________ 

  

 


