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Ata da 25ª (vigésima quinta) 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 17 (dezessete) 
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 017/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre repasse à AIT- 
Associação Icapuiense de Taekwondo, 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 aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 029/2017. 
De iniciativa do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. Dispõe sobre a criação da “Semana 
Municipal de Trânsito” no município de Icapuí e dá outras providências. Proposição aprovada 
por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 234/2017. Iniciativa da vereadora Francisco Kleiton Pereira. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja colocada piçarra na estrada vicinal que liga a CE-
261 a Ladeira de Tubiba, na Comunidade de Barreiras. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 235/2017. Iniciativa da vereadora Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe 
do Poder Executivo que seja feita a instalação da iluminação pública dos Corredores de Manoel 
de Otávio, de Zé de Tibúrcio, do Sr. Abismar e de Raimundo Silvério, todos na Comunidade de 
Barreiras. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 236/2017. Iniciativa do 
vereador José Almir Alcântara da Silva e Ronaldo Lucas da Costa. INDICAM ao Chefe do Poder 
Executivo que seja construída uma capela no cemitério do centro de Icapuí. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 237/2017. Iniciativa do vereador JOSÉ ALMIR 
ALCÂNTARA DA SILVA. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a recuperação da 
Estrada da Mata. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 238/2017. Iniciativa 
do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída 
uma Igreja de Nossa Senhora de Lourdes na gruta 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 
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aberto o grande expediente, passando a palavra  vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual 
após saudar aos presentes falou sobre a demissão de um Gari, o qual já estava próximo a 
aposentar-se, e a este não poderia ser-lhe aplicado a mesma carga de trabalho que é aplicada a 
um jovem, reclamou da atitude da empresa a qual demitiu o Senhor Sales, falou a empresa é 
bem paga, e pediu que o prefeito possa solicitar ao responsável pela empresa para conversar 
sobre isso, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou que esteve na Secretaria 
de Esporte do Estado do Ceará protocolando quinze ofícios solicitando a reestruturação de 
todos os campos na cidade de Icapuí, falou que esteve em reunião com o superintendente do 
Detran-CE, onde foi conseguido que o Programa “Habilitação Popular” venha para Icapuí, falou 
ainda que o Deputado Federal Odorico Monteiro Disponibilizou uma emenda para o município 
de Icapuí, disse que o referido deputado tinha compromisso com Icapuí, deu alguns avisos, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir 
Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes reclamou da demissão de um antigo Gari, 
o qual já tinha prestado muitos anos de serviço à cidade de Icapuí, disse o acontecido não era 
justo, que essa situação deveria ser revista, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente em 
exercício passou a presidência para o Vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira, o qual passou 
a palavra ao vereador Ronaldo Lucas de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou a 
respeito da demissão do gari, o qual trataram os vereadores Sergio e Almir, disse que se 
deveria sentar com o responsável pela empresa, para que se chegasse a um denominador 
comum, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente 
e passou a palavra à vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar aos 
presentes falou dos exames de mamografia ao quais foram feitos no município, falou da 
importância do referido exame para manutenção da saúde da mulher, agradeceu a equipe da 
Saúde, quais organizaram tudo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou 
encerrada a 25ª (vigésima quinta) 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, 17 Agosto de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 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:_____________________________________________________ 


