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Ata da 23ª (vigésima terceira) 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 03 (três) de 
Agosto 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 aprovada por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 014/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre repasse à 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA e dá outras providências. Proposição 
aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 015/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. 
Altera os artigos 2º e 3º da Lei nº 656/2015, de 15 de Julho de 2015, posteriormente 
modificados pela Lei nº 678/2016, de 21 de novembro de 2016, que por sua vez dispuseram 
sobre a concessão de auxílio-alimentação e auxílio-moradia, aos profissionais de saúde 
vinculados ao “Programa Mais Médicos”, instituído pela Lei Federal nº 12871/2013, e ao 
“Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB”, instituída pela Portaria 
Interministerial nº 2887/2011, e dá outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO 
DE LEI Nº 016/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a 
abrir, adicional ao vigente orçamento, o Crédito Especial que indica e dá outras providências. 
Proposição em tramitação. VETO Nº 002/2017. Veto integral ao Autógrafo de Lei nº 034/2017, 
que “Cria o Boletim Eletrônico nas escolas da rede pública municipal de ensino do Município 
de Icapuí e dá outras providências”. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI 028/2017. 
Iniciativa do Vereador Antônio Sergio de Araújo. Fica denominada “Raimundo Casimiro de 
Abreu” a rua que se inicia na CE-261, nas proximidades do Posto Litoral e finda no caminho da 
Barra Grande, na residência do Sr. Fausto. Proposição em tramitação. REQUERIMENTO Nº 
027/2017. REQUER REQUER que seja encaminhado ofício ao Chefe do Poder Executivo, 
solicitando que sejam entregues os títulos de posse das casas do Programa Minha Casa Minha 
Vida da Comunidade de Barrinha. Aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
Nº 003/2017. Iniciativa do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. Que sejam consignados 
votos de congratulação ao Comandante da Polícia Militar Ricardo Ponciano e aos policiais 
militares pelos relevantes serviços que têm prestado à comunidade icapuiense. Aprovado por 
unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 004/2017. Que sejam consignados votos de 
congratulação ao Exmo. Sr. Camilo Santana, Governador do Estado do Ceará, pelos 
investimentos dedicados à nossa cidade, em especial, pela assinatura da ordem de serviço para 
a restauração da rodovia que liga a Comunidade de Redonda à Praça da Liberdade, em 
Mutamba. Aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 022/2017. CONSIGA votos de 
pesar aos familiares do Francisco Simão da Costa, falecido em 31/07/2017. Aprovado por 
unanimidade.  
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INDICAÇÃO Nº 220/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita parceria com o 
SESC para trazer ao nosso Município o Projeto OdontoSesc que consiste no atendimento, 
através de unidades móveis, de comunidades que não tem acesso aos consultórios dentistas. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 221/2017. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja construída uma praça com academia ao ar livre na Comunidade de 
Tremembé, uma vez que a população necessita de espaço de lazer e atividades físicas, 
proporcionando assim uma melhoria no bem estar físico e social da comunidade. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 222/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam 
construídas muretas de contenção no pé da serra de Barreiras para evitar o avanço da areia 
sobre a pista. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 223/2017. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que sejam restaurados os portais turísticos que ficam nas entradas da cidade, um que 
se localiza na Serra do Mar e outro na entrada da Vila Jardim Paraíso, ambos na CE-261. 
Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 224/2017. INDICAM ao Chefe do Poder Executivo 
que seja construída uma capela no cemitério da Serra de Mutamba, bem como a reforma do 
referido cemitério. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 225/2017. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja reformada a caixa d’água comunitária de Melancias de Baixo, uma vez 
que abastece várias famílias; junto com a reforma da caixa d’água indico que seja feito o acesso 
à mesma. Aprovada por unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais proposições a ser 
apreciadas, o senhor presidente declarou aberta a tribuna popular, e passou a palavra ao 
popular Francisco, o qual após saudar aos presentes falou a respeito dos problemas no transito 
na cidade, e agradeceu; ato  contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao popular, Bruno, 
que após saudar aos presentes pediu o apoio dos vereadores para ajudar ao Menino Gabriel, 
morador de Quitérias, que está sofrendo com uma enfermidade muito grave, e deverá passar 
por um tratamento caro, mas sua família é carente, então pediu aos vereadores possam ajuda-
lo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e declarou aberto 
o grande expediente, passando a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual 
após saudar aos presentes falou que tinha sido eleito o líder do Governo na Câmara Municipal 
de Icapuí, bem como falou sobre a liberação das verbas pelo Governador do Estado para 
reconstrução da estrada que liga Mutamba a Redonda, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após 
saudar aos presentes falou que o sinal da Rádio Fm educativa não está chegando nas 
comunidades de Cima, falou ainda que muitos trabalhadores das empresas contratadas por 
permissão do decreto de calamidade pública, estão sem receber os seus salários, e agradeceu; 
ato contínuo, o senhor presidente declarou encerrada a 23ª (vigésima terceira) 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, 03 Agosto de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE AGOSTO 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:_____________________________________________________ 


