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Ata da 21ª (vigésima 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 06 (seis) 
de Julho 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. 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 aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 025/2017. 
Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. Dispões sobre a denominação de rua na 
Comunidade de Barreiras, e dá outras providências. Proposição aprovada por unanimidade. 
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 aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 027/2017. Dispõe sobre a 
denominação de travessa na Comunidade de Barreiras, e dá outras providências. Proposição 
aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 021/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo 
Lucas da Costa. REQUER que seja encaminhado ofício ao Secretário de Desenvolvimento 
Agrário – SDA, solicitando a doação de motocicletas para o Destacamento da Polícia do 
Município de Icapuí. Proposição aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 022/2017. 
Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. REQUER que seja encaminhado ofício ao 
Chefe do Poder Executivo solicitando a conclusão da obra de drenagem que fica ao lado do 
Centro Administrativo de Icapuí (antigo CEI Ângela Maria de Góis). Proposição aprovada por 
unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 002/2017. Iniciativa do vereador Antônio 
Sergio de Araújo. CONSIGA votos de Congratulação aos atletas Vitor Hugo, Ruan Pablo e 
Ronald Silva por participarem do Campeonato Brasileiro de Tae-kwon-do e terem ganhado 
medalhas de bronze e ouro, levando o nome de nossa cidade para todo o país. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 201/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton 
Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a melhoria do acesso da rua que se 
inicia próximo à residência do Sr. Demir e vai até o calçamento próximo à residência do Sr. 
Badilo em Vila Nova. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 202/2017. 
Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
feita a melhoria das ruas que se iniciam próximo à residência do Sr. Neuzinho e vão até a 
residência da Sra. Vanda em Vila Nova. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
203/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a reforma do mercado de artesanato de Icapuí, principalmente a 
reforma do banheiro que está em péssimas condições de uso. Proposição aprovada por 



                     
 

   

ATA DA 21ª 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 
 

unanimidade. INDICAÇÃO Nº 204/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja dada continuidade a construção do calçamento 
das ruas que faltam na Comunidade de Morro Pintado. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 205/2017. Iniciativa dos vereadores Jobede Reis Cirilo da Silva e Claudio 
Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja criado na Serra de 
Mutamba um local onde os jovens possam praticar esportes com segurança. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 206/2017. Iniciativa dos vereadores Jobede Reis 
Cirilo da Silva e Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
criado um espaço cultural e recreativo na Serra de Mutamba, onde jovens, crianças e toda a 
comunidade possam usufruir desse empreendimento. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 207/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que seja feita a abertura de uma rua começando no Corredor de 
“Toinho Nanã” até o Corredor de “Luís Toinho”. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 208/2017. Iniciativa do vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que seja construída uma arena de vôlei no Colégio Mizinha, no 
Centro de Icapuí. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 209/2017. Iniciativa 
do vereador Ronaldo Lucas de Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam colocados 
itens faltantes para o término da quadra esportiva do Colégio Mizinha e a entregue aos alunos 
e desportistas do município. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 210/2017. 
Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que faça 
pavimentação da rua que se inicia na empresa JASSAL e vai até a Comunidade de Berimbau. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 211/2017. Iniciativa do vereador Felipe 
Maia de Oliveira Rebouças. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída a ladeira 
que dá acesso a CE-261, nas imediações do Mercantil de Rael. Proposição aprovada por 
unanimidade. ato contínuo, não havendo mais proposições a ser apreciadas, o senhor 
presidente declarou aberta a tribuna popular, passando a palavra ao Diretor do IMFLA, João 
Paulo, o qual após saudar aos presentes falou sobre a reunião que tratou sobre a elaboração do 
PPA, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente em exercício declarou aberto o grande 
expediente, e não havendo inscritos, declarou aberto o pequeno expediente, passando a 
palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou que 
sua mãe estava internada, mas já recebeu alta, agradeceu à sua família e a equipe médica que 
atendeu a sua mãe, e convidou os vereadores e a população para participarem da audiência 
pública que tratará sobre a segurança no Trânsito, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos 
presentes falou sobre a madeira que foi retirada da praça do Centro pedindo que fosse 
reutilizado o mais rápido possível em alguma obra pública, cobrou ainda a instalação de uma 
lombada na Rua Teotônio Alcântara e na Rua da Mata, cobrou a efetivação das transmissões da 
FM Educativa Icapuí, pediu ainda que fossem convocados os demais aprovados no concurso 
público, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente em exercício passou a palavra ao 
vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes pediu a continuidade 
do calçamento em Morro Pintado, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente em exercício 
passou a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos 
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presentes falou sobre a continuidade da Rua dos Pompeus, na comunidade de Quitérias, e 
ainda pediu a restauração da estrada que dá acesso a Ilha do Meio, e agradeceu; ato contínuo, 
o senhor presidente em exercício passou a palavra à vereadora Erika Costa da Silva, que após 
saudar aos presentes parabenizou  o Prefeito pelo fato de deixar o lado político de lado e ir em 
busca de melhorias para o município, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente em 
exercício passou a palavra ao vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira, que após saudar aos 
presentes parabenizou o atual Prefeito, pela busca por melhoria para Icapuí, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente em exercício passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton 
Pereira, que após saudar aos presentes falou sobre a chegada de duas ambulâncias no 
municípios, as quais foram disponibilizadas pelo Deputado Evandro Leitão, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente em exercício passou a palavra ao vereador Felipe Maia de 
Oliveira Rebouças, que após saudar aos presentes pediu que a Prefeitura fizesse a restauração 
das vias na comunidade de Melancias, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou 
encerrada a 21ª (vigésima 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, 06 de Julho de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JULHO 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:______________________________________________________ 

  

 


