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Ata da 39ª (trigésima nona) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 07 (sete) 
de Dezembro 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 e Hélio Fernandes Rebouças, 
ausentes: 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: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2017. Autoria dos Vereadores 
JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA, ARTUR BRUNO REBOUÇAS DE OLIVEIRA, CLÁUDIO ROBERTO 
DE CARVALHO, FRANCISCO KLEITON PEREIRA, JOSÉ ALMIR ALCÂNTARA DA SILVA, 
MARJORIE FÉLIX LACERDA GOMES e RONALDO LUCAS DA COSTA. Concede Título Honorário 
de Cidadão Icapuiense ao Sr. Antônio Carlos Pereira (Antônio Bigode). Esta proposição foi 
posta em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 010/2017. Autoria do Vereador JOBEDE REIS CIRILO 
DA SILVA. Concede Título Honorário de Cidadão Icapuiense ao Sr. Gerson Dantas de Oliveira. 
Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2017. Autoria do Vereador 
FRANCISCO KLEITON PEREIRA. Concede Título Honorário de Cidadão Icapuiense ao 
Advogado Luís Antônio Batista. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação, sendo aprovada por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
012/2017. Autoria do Vereador FRANCISCO KLEITON PEREIRA. Concede Título Honorário de 
Cidadão Icapuiense ao Sr. Francisco José da Silva (Chico de Lídia). Esta proposição foi posta 
em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 013/2017. Autoria do Vereador FELIPE MAIA DE OLIVEIRA 
REBOUÇAS. Concede Título Honorário de Cidadão Icapuiense ao Sr. Edilson Nascimento 
Silva. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada 
por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 014/2017. Autoria dos 
Vereadores FELIPE MAIA DE OLIVEIRA REBOUÇAS e ANTÔNIO SÉRGIO DE ARAÚJO. Concede 
Título Honorário de Cidadão Icapuiense ao Sr. Aldecir Ferreira dos Santos. Esta proposição 
foi posta em discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade.  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 015/2017. Autoria dos Vereadores RONALDO LUCAS 
DA COSTA e FELIPE MAIA DE OLIVEIRA REBOUÇAS. Concede Título Honorário de Cidadão 
Icapuiense ao Sr. Ivan Felipe do Nascimento. Esta proposição está em tramitação. PROJETO 
DE LEI Nº 031/2017. Autoria dos Vereadores FRANCISCO KLEITON PEREIRRA 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. Autoria 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 041/2017. Autoria do Vereador CLÁUDIO 
ROBERTO DE CARVALHO. Ficam incluídas no Calendário Oficial do Município de Icapuí as 
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Regatas da Praia de Barrinha e da Praia de Barreiras. Esta proposição está em tramitação. 
PROJETO DE LEI 042/2017. Autoria 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 foi retirada da pauta pelo 
autor. INDICAÇÃO Nº 298/2017. Autoria do Vereador FRANCISCO KLEITON PEREIRA. INDICA 
ao Chefe do Poder Executivo que seja construído muro de contenção do avanço do mar na 
comunidade de Barreiras de Cima. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente 
em votação, sendo aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 299/2017. Autoria do 
Vereador FELIPE MAIA DE OLIVEIRA REBOUÇAS. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
seja substituído o nome da Biblioteca Pública de Icapuí, uma vez que já foi sancionada lei 
alterando o nome para “Maria Maia Rebouças”. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, não havendo 
mais proposições a serem apreciadas, o Senhor Presidente encerrou a Ordem do Dia e 
declarou aberta a Tribuna Popular, passando a palavra ao Senhor Gerdson de Carvalho da 
Comunidade de Mutamba, que após saudar aos presentes, falou sobre a situação das praias 
de baixo que sofrem com o avanço do mar, disse que desde a gestão de Edilson vem 
alertando sobre esse assunto e que no momento se tem a melhor conjuntura política para 
resolver a questão, lembrou  que o paredão de Barreiras foi feito em partes pala gestão de 
Edilson, Jerônimo e agora por Lacerda, mas que tinha um trecho que ainda podia ser 
atingido pelo mar, por fim, pediu que o prefeito, vereadores e deputados que conseguissem 
emendas para resolver essa situação, e agradeceu. Ato contínuo, não havendo mais 
inscritos, o Senhor Presidente encerrou a Tribuna Popular e declarou aberto o Grande 
Expediente, passou a palavra ao Senhor Helder Medeiros de Alencar Araripe Neto, 
responsável pelo setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Icapuí, que após saudar 
aos presentes, fez um balanço das receitas e despesas do ano de 2017, disse que os recursos 
do FUNDEB em alguns meses não paga a folha de pagamento, disse que na Saúde acontecia 
a mesma coisa, em seguida, informou a distribuição dos recursos do orçamento para as 
secretarias municipais, bem com as despesas destas secretarias, falou ainda que foi investido 
em educação e saúde valores percentuais maiores do que institui a Constituição Federal, e 
da despesas com pessoal que estava extrapolando os limites legais e da medidas adotadas 
para conter a situação, por fim, quanto às dívidas, disse que o município tinha em 
31/12/2016 uma dívida de longo prazo de cerca R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões), 
foram pagos cerca 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil), ficando um saldo 
devedor de cerca de 32.000.000,00 (trinta e dois milhões), quando as dividas de pequeno 
prazo, disse que ficou em 2016 uma dívida de cerca de R$ 6.200.000,00, somadas as de 2017 
de R$ 7.000,000,00 (sete milhões), totalizando cerca de R$ 13.200.000,00 (treze milhões e 
duzentos mil reais), foram pagos cerca de R$ 8.800,000,00 (oito milhões e oitocentos mil), 
ficando um saldo devedor cerca de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões), e agradeceu, Logo 
após o vereadores questionaram o Senhor Helder sobre aspectos contábeis e este 
prontamente esclareceu as duvidas dos nobres edis. Ato contínuo, não havendo vereadores 
inscritos, o Senhor Presidente encerrou o Grande Expediente e declarou aberto o Pequeno 
Expediente, passando a palavra ao Vereador Antônio Sérgio de Araújo, que após saudar aos 
presentes, solicitou informações a respeito da conta dos recursos dos precatórios que foi 
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separado para o pagamento dos professores que entraram na justiça, e, por fim, cobrou o 
relatório do gasto de combustível da prefeitura no primeiro quadrimestre para a apreciação 
dos vereadores, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra a 
Vereadora Erika Costa da Silva, que após saudar os presentes, falou sobre o atendimento 
odontológico no Posto de Saúde da Comunidade de Mutamba, onde se formam filas no 
período da madrugada por conta de ter disponível apenas três fichas por agente de saúde, 
cobrou que houvesse medidas para resolver o problema dessas filas, pois isto era 
humilhante, por fim, cobrou que fosse feito um cronograma para a reposição da iluminação 
pública, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador 
Cláudio Roberto de Carvalho, que após saudar aos presentes, informou que as ações na 
iluminação pública estão sendo realizadas e que cinquenta por cento das ruas já foram 
repostas, disse que esteve em Fortaleza reivindicando o campinho junto ao Secretário de 
Esporte do Estado, informou que haveria a Regata de Barrinha, agradecendo aos apoiados e 
convidando a população a prestigiar o evento, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente passou a palavra ao Vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos 
presentes, disse que quanto à areninha não tinha novela nenhuma, pois eram três areninhas 
para Icapuí, disse que em dois mil e quatorze tinha reivindicado a emenda para a obra do 
paredão, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador 
Felipe Maia de Oliveira Rebouças, que após saudar aos presentes, informou que a assinatura 
da Ordem de Serviço para a reforma da estrada que liga Mutamba a Redonda, por fim, disse 
que era necessário que reivindicaria e queria que todos se somassem para que a reforma do 
ginásio seja realmente efetivada, e agradeceu. Ato contínuo, o Presidente, Jobede Reis 
Cirilo, informou que tinha chagado um carro pequeno para fazer os serviços de iluminação 
pública o qual terá acesso a áreas de difícil acesso por ser traçado, convidou a população a 
participar da Regata da Barrinha, 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, 07 de Dezembro de 2017. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 
2017. 
 
 

Mesa Diretora: 

 

Presidente: Jobede Reis Cirilo da Silva:____________________________________________ 

 

Secretário: Artur Bruno Rebouças de Oliveira:______________________________________ 

 

Vereadores: 

 

Antônio Sérgio de Araújo: ______________________________________________________ 

 

Claudio Roberto de Carvalho:____________________________________________________ 

 

Erika Costa da Silva____________________________________________________________ 

 

Felipe Maia de Oliveira Rebouças:________________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças:_____________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira:_______________________________________________________ 

 

 

 


