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Ata da 24ª (vigésima quarta) 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 10 (dez) 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 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 Aprovada por unanimidade. 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. PROJETO DE 
LEI 029/2017. De iniciativa do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. Dispõe sobre a criação da 
“Semana Municipal de Trâsito” no município de Icapuí e dá outras providências. Proposição em 
tramitação. MOÇÃO DE PESAR Nº 023/2017. De iniciativa do Vereador Claudio Roberto de 
Carvalho. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Francisco Campos de 
Carvalho, conhecido como Chico de Nelzinho, falecido em 21/07/2017. Proposição aprovada 
por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 024/2017. De iniciativa dos vereadores José Almir 
Alcântara da Silva e Jobede Reis Cirilo da Silva. Que sejam consignados votos de pesar aos 
familiares do Sr. Valcemar, morador da Comunidade de Melancias de Baixo, falecido em 
02/08/2017. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 025/2017. De 
iniciativa dos vereadores Cláudio Roberto de Carvalho, Ronaldo Lucas da Costa e Jobede Reis 
Cirilo da Silva. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Manoel Oliveira da 
Silva, conhecido como Ligeirinho, falecido em 09/08/2017. Proposição aprovada por 
unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 026/2017. De iniciativa do vereador Antônio Sérgio de 
Araújo. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares da Sra. Maria Neci de Carvalho, 
falecida em 09/08/2017. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 226/2017. 
Iniciativa da vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
seja construída uma quadra de esportes no Assentamento São Francisco, uma vez que os 
moradores da referida comunidade necessitam de um espaço de lazer e para prática de 
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atividades físicas. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 227/2017. Iniciativa 
da vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
construída uma estrada de piçarra que dê acesso ao Assentamento São Francisco, facilitando a 
vida dos parceleiros nas suas atividades diárias na agricultura. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 228/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento da Rua Francisco Pereira Maia, 
que fica localizada próxima a Auto Escola Fênix. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 229/2017. Iniciativa do vereador JOSÉ ALMIR ALCÂNTARA DA SILVA e Jobede 
Reis Cirilo da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja realizada a limpeza do 
cemitério da Comunidade de Melancias de Cima, seja feito o conserto do acesso, bem como a 
melhoria da iluminação pública nas proximidades do cemitério. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 230/2017. Iniciativa do vereador Artur Bruno Rebouças de 
Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam construídos banheiros nas residências 
do Município de Icapuí que não dispõem ainda dessas instalações, proporcionando mais 
qualidade de vida aos moradores que se encontram em condições precárias.  Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 231/2017. Iniciativa do Vereador Antônio Sergio de 
Araújo.  INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reativado o poço que fornecia água para 
a Comunidade de Barrinha de Manibu, tendo em vista os moradores sofrerem com a 
dificuldade de acesso a água durante toda a semana, pois só têm a água liberada nas segundas 
e terças-feiras. A reativação deste poço garantirá mais qualidade e sustentabilidade no 
abastecimento de água da comunidade. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
232/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a pavimentação com piçarra na comunidade de Barrinha de Manibu, 
mas especificamente na rua que passa ao lado da Igreja Católica, tendo em vista os moradores 
sofrerem com o difícil acesso da rua, sendo esta de areia, impossibilitando o acesso, 
principalmente de idosos. Faz-se necessário que a prefeitura garanta o direito a acessibilidade 
dos moradores, sobretudo dos idosos. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
233/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja disponibilizada gratuitamente internet sem fio para os principais 
logradouros do nosso Município, tais como: Praça Central, Praça do Salgadinho, Mirante da 
Gruta, Mirante da Serra do Mar, Passarela do Requenguela, Calçadão de Barreiras, Praia de 
Redonda e demais pontos turísticos de Icapuí. Proposição aprovada por unanimidade.  Ato 
contínuo, não havendo mais proposições a ser apreciadas, o senhor presidente declarou aberta 
a tribuna popular, e não havendo populares inscritos, declarou aberto o grande expediente, 
passando a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos 
presentes leu uma homenagem para o popular Victor, também enfatizou a sua tristeza pelo 
motivo da morte de seu amigo, Sabino, que veio a falecer em decorrência de um infarto, e 
aconselhou a população para procurarem o serviço público de saúde para se tratarem melhor, 
informou também aos munícipes que o governo municipal está com uma equipe destinada 
exclusivamente à limpeza, arborização dos cemitérios, falou sobre as ações tomadas pela área 
de saúde municipal para o combate à hipertensão, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos 



                     
 

   

ATA DA 24ª 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 
 

presentes falou que participou de uma reunião na comunidade de Barrinha de Manibú, e nesta 
oportunidade foi constatado deficiência no abastecimento de água naquela comunidade, e 
pediu que fosse reativado o poço daquela comunidade, também constatou problemas na 
acessibilidade da comunidade e ainda a falta de iluminação pública, falou que embora não 
tenham iluminação pública, a cobrança da taxa de iluminação pública continua vindo na conta 
de energia, pediu também a instalação de um redutor de velocidade na referida comunidade, e 
agradeceu; ato contínuo,  senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara 
da Silva, o qual após saudar aos presentes falou da importância da audiência pública sobre 
segurança no trânsito, falou da importância do uso de capacete para os motoqueiros, e 
agradeceu; ato contínuo, ato contínuo, não havendo mais inscritos no grande expediente, o 
senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente, passando a palavra à vereadora 
Erika Costa da Silva, a qual após saudar aos presentes falou da importância da Audiência 
Pública sobre a segurança no Trânsito, a qual foi realizada no plenário da Câmara Municipal de 
Icapuí, e também cobrou da Presidência da Câmara, o reajuste salarial anual, pois já faz oito 
meses e ainda não aconteceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes cobrou o término do calçamento 
na Rua Teotônio Alcântara, bem como a limpeza da mesma, e refez a cobrança pela instalação 
de duas lombadas na referida rua, e na Rua da Mata, 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 a obra de complemento de calçamento na Rua Teotônio Alcântara é de 
grande importância, e agradeceu; ato contínuo,  o senhor presidente passou a palavra à 
vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar aos presentes falou da sessão 
itinerante na Comunidade de Gravier, onde viu a construção do Posto de Saúde na 
Comunidade, falou que no decorrer deste sete meses de mandato do atual prefeito, é explícito 
as obras benfeitorias no município, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou 
encerrada a 24ª (vigésima quarta) 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, 10 Agosto de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 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:_____________________________________________________ 


