
                     

 

   

ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

Ata da 38ª (trigésima oitava) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 30 
(trinta) de Novembro de 2017 (dois mil e dezessete), sob a presidência do Vereador Jobede 
Reis Cirilo da Silva, onde se reuniram 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, Marjorie Félix Lacerda Gomes e 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: EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 AO PROJETO DE LEI Nº 021/2017. Iniciativa do 
Vereador Francisco Kleiton Pereira. Modificam-se os incisos II, III e §1º do Art. 5º que 
passarão a ter a seguinte redação. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente 
em votação, sendo aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 021/2017. Iniciativa do 
Poder Executivo Municipal. Cria no âmbito do Município de Icapuí o Conselho Municipal de 
Juventude e dá outras providências. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 008/2017. Iniciativa da MESA DIRETORA. Aprecia as Prestações de Contas 
de Governo do Município de Icapuí relativas ao exercício financeiro de 2010, de 
responsabilidade do Senhor JOSÉ EDILSON DA SILVA, na forma que indica e dá outras 
providências. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação, onde foi 
aprovada contrariando parecer do TCM-CE, sendo oito votos contrários e dois favoráveis. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2017. Iniciativa do Vereador Jobede Reis Cirilo 
da Silva. Concede Título Honorário de Cidadão Icapuiense ao Sr. Antônio Carlos Pereira 
(Antônio Bigode). Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 010/2017. Iniciativa do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. Concede Título Honorário 
de Cidadão Icapuiense ao Sr. Gerson Dantas de Oliveira. Esta proposição está em tramitação. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2017. Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton 
Pereira. Concede Título Honorário de Cidadão Icapuiense ao Advogado Luís Antônio Batista. 
Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 012/2017. 
Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. Concede Título Honorário de Cidadão 
Icapuiense ao Sr. Francisco José da Silva (Chico de Lídia). Esta proposição está em 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 031/2017. Iniciativa dos vereadores Francisco Kleiton 
Pereira e Marjorie Felix Lacerda Gomes. Dispõe sobre a Premiação “Professor Nota Dez” 
aos professores da rede municipal de ensino e dá outras providências. Esta proposição está 
em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 034/2017. Iniciativa dos vereadores Francisco Kleiton 
Pereira e Marjorie Felix Lacerda Gomes. Dispõe sobre o Programa “Aluno Nota Dez” que 
premia os melhores alunos da rede pública municipal de ensino e dá outras providências. 
Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 041/2017. Iniciativa do Vereador 
Claudio Roberto de Carvalho. Ficam incluídas no Calendário Oficial do Município de Icapuí 
as Regatas da Praia de Barrinha e da Praia de Barreiras. Esta proposição está em tramitação. 
PROJETO DE LEI Nº 042/2017. Iniciativa do Vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças. 
Dispõe sobre a autorização e regulamentação da prescrição farmacêutica no âmbito do 
Município de Icapuí e dá outras providências. Esta proposição está em tramitação. 
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REQUERIMENTO Nº 037/2017. Iniciativa do Vereador Ronaldo Lucas da Costa. REQUER que 
seja encaminhado ofício ao Chefe do Poder Executivo solicitando que o mesmo tome as 
medidas necessárias para o cumprimento da Lei Municipal nº 637/2014, que “Estabelece as 
cores da bandeira do Município como padrão para pintura dos prédios e estabelecimentos 
públicos”. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 038/2017. Iniciativa do Vereador Jobede 
Reis Cirilo da Silva. REQUER que seja encaminhado ofício ao Chefe do Poder Executivo 
solicitando que o mesmo faça a entrega de títulos de posse definitivos a todas as pessoas 
que receberam casas oriundas de programas sociais da Prefeitura Municipal de Icapuí. Esta 
proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 041/2017. Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton 
Pereira. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares da Sra. Zilda Maria Cruz. 
Falecida em 28 de novembro de 2017. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO Nº 011/2017. Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. Que seja 
consignados votos de congratulação à Dra. Silvana Furtado Sátiro pelos serviços prestados 
na área da saúde, juventude e assistência social em nosso Município. Esta proposição foi 
posta em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 289/2017. Iniciativa do Vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que seja feita a doação de carradas de areia para pessoas carentes 
das comunidades do município a fim de que elas possam usar no aterro de terrenos e 
construção de suas residências. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação, sendo aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 290/2017. Iniciativa do Vereador 
José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que oriente os 
representantes da Empresa Rota do Sol a fazer a instalação de braços nos postes do 
município, visto que muitos estão sem este item impossibilitando a reposição de luminárias 
e tornando ineficaz o serviço de iluminação pública. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 291/2017. 
Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
conceda Bolsas de Estudos aos alunos do Município de Icapuí que residam fora deste, onde o 
valor será determinado pelo governo e secretarias obedecendo a critérios de sociais de 
renda. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 292/2017. Iniciativa do Vereador Francisco 
Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma Praça na 
Comunidade de Requenguela. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação, sendo aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 293/2017. Iniciativa do Vereador 
Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a continuação 
da rua que liga a Vila Chico Dantas a Vila Jardim Paraíso. Esta proposição foi posta em 
discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
294/2017. Iniciativa do Vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a reestruturação da orla da Praia de Barrinha, incluindo o 
calçamento, local reservado para utilização de barracas e estacionamento. Esta proposição 
foi posta em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
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INDICAÇÃO Nº 295/2017. Iniciativa dos Vereadores Artur Bruno Rebouças de Oliveira e 
Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja terminada a reforma 
da quadra da Comunidade de Redonda. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 296/2017. 
Iniciativa do Vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja construído um polo de lazer na Comunidade de Ibicuitaba, nas 
proximidades da quadra, no espaço do antigo campo de futebol. Esta proposição foi posta 
em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
Nº 297/2017. Iniciativa do Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que sejam colocadas fitas luminosas em todos os animais soltos nas ruas do 
Município de Icapuí para facilitar a visualização dos mesmos pelos ciclistas e motoristas, 
evitando assim acidentes de trânsito que em sua grande maioria são fatais. Esta proposição 
foi retirada da pauta pelo autor. Ato contínuo, não havendo mais proposições a serem 
apreciadas, o Senhor Presidente encerrou a Ordem do Dia e declarou aberta a Tribuna 
Popular, e, não havendo inscritos, encerrou-a e declarou aberto o Grande Expediente, 
passando a palavra ao Vereador Antônio Sérgio de Araújo, que após saudar aos presentes, 
cobrou a reposição da iluminação pública na Rua Teotônio Alcântara e fez um comparativo 
das receitas recebidas pela prefeitura entre os anos de 2017 (dois mil e dezessete) e 2018 
(dois mil e dezoito), e contatou uma aumento significativo de cerca R$ 6.000.000,00 (seis 
milhões de reais), em seguida, fez uma explanação sobre a situação dos agentes de trânsito 
e cobrou resposta do governo porque a efetivação da guarda municipal traria benefícios ao 
município, por fim, falou sobre a denuncia feita por ele sobre o combustível de carros, onde 
os dados apresentados não se referiam a um Celta e pediu para que o líder do governo 
trouxesse a documentação para que a situação fosse devidamente averiguada, e agradeceu. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Francisco Kleiton Pereira, 
que após saudar aos presentes, falou sobre a luta dos vereadores desta legislatura para 
mostrar desempenho nos seus mandatos, que tinha acontecido muitas coisas boas e que 
isso mostrava que a politica não era ruim como muitos falam e pensam, em seguida 
apresentou algumas ações desenvolvidas e emendas conseguidas através do deputado 
Evandro Leitão, citando a doação de 100 (cem) lençóis para o hospital, recursos para 
calçamento de comunidades, para o hospital, para a perfuração de poços e uma areninha de 
futebol, totalizando mais R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em emendas, por fim, falou 
sobre os cursos profissionalizantes que virão para o município, sendo um de mecânica de 
motos que terá inicio a partir de dezembro desse ano, e para o próximo ano já estão certos 
mais três cursos, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao 
Vereador Cláudio Roberto de Carvalho, que após saudar aos presentes, informou que o  
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  - SAMU está em funcionamento no município e 
explicou que o funcionamento do mesmo tem um tramite que deve ser obedecido quando 
da utilização de seus serviços, em seguida, disse que realmente a receita do município tinha 
tido um aumento de 11,5% (onze por cento), mas não cobria os gastos com a folha de 
pagamento do magistério que tinha aumentado, falou ainda que tinha participado do 
governo anterior, mas que quando mencionava que havia gastos desde o período desde a 
gestão de Edilson Cirilo, o importante é que a gestão atual foi economizado mais de 
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quinhentos mil reais em combustível, por fim, informou que aconteceria a regata da 
Comunidade de Barrinha, bem como a distribuição dos panos para as jangadas, e agradeceu 
os colaboradores locais, ao prefeito e aos deputados Odorico Monteiro e Evandro Leitão, e 
agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador José Almir 
Alcântara da Silva, que após saudar aos presentes, falou sobre a votação das contas de 
governo do Senhor José Edilson da Silva, disse que ficou satisfeito com o resultado da 
votação e que tinha esperança que ele voltasse a ser prefeito, em seguida cobrou a reforma 
da praça do Salgadinho, falou ainda do serviço de reposição das lâmpadas nos postes, 
agradecendo a responsável Fabinho, cobrou que a secretaria de obras fizesse um calendário 
para fazer a doação de carradas de areia para pessoas pobres do município, cobrou ainda a 
colocação de “braços” nos postes  para ampliar a iluminação nas ruas, por fim, cobrou a 
reforma e iluminação do corredor da Barra Grande, e informou que tinha como 
reivindicação a vinda de duas ambulâncias para o hospital municipal e isso estava se 
concretizando através do deputado Evandro Leitão, e agradeceu. Ato contínuo, não havendo 
mais vereadores a se pronunciar, o Senhor Presidente encerrou o Grande Expediente e 
declarou aberto o Pequeno Expediente, passando a palavra ao Vereador Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças, que após saudar aos presentes, falou que os serviços de odontologia 
no posto de saúde da Comunidade de Moro Pintado não estavam sendo prestados por conta 
da falta de uma atendente e pediu que a gestão intervisse nesta questão para que o serviço 
seja reestabelecido, por fim, cobrou que fosse feita a reposição das lâmpadas na 
Comunidade de Peixe Gordo, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a 
palavra ao Vereador Antônio Sérgio de Araújo, que após saudar aos presentes, falou sobre o 
recadastramento biométrico onde a população deixa para última hora e gera filas enormes, 
disse ainda que em Aracati ficaram 14.000 (quatorze mil) eleitores, e em Icapuí cerca de 
2.000 (dois mil) que terão seus títulos cancelados por falta do recadastramento, e 
agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente em exercício Marjorie Félix Lacerda Gomes, 
que após saudar aos presentes, falou sobre a parceira firmada entre a prefeitura municipal e 
o SAMU onde o serviço prestados será de grande importância para os munícipes que vieram 
a sofrer acidentes graves, em seguida, falou da parceria entre secretaria de saúde com a 
hospital Albert Sabin  para realização do tratamento de crianças diagnosticadas com 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que serão acompanhadas por profissionais 
da área da neurologia, por fim, homenageou sua mãe pela passagem do seu aniversário, e 
agradeceu. Ato contínuo, não havendo mais oradores inscritos, o Senhor Presidente 
declarou encerrada a 38ª (trigésima oitava) 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, 30 de Novembro de 2017. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 
2017. 
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