
                     

 

   

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

Ata da 7ª (sétima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 15 (quinze) de 
Março de 2018 (dois mil e dezoito), 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, Francisco Kleiton Pereira, Francisco 
Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara da Silva, Normando Nonato da Silva 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 LEI Nº 002/2018. Autoria do Vereador 
Claudio Roberto de Carvalho. Torna utilidade Pública a associação dos Moradores de Morro 
Pintado, inscrita sob o CNPJ: 35.050.947/0001-91. Proposição aprovada por unanimidade. 
MOÇÃO DE PESAR Nº 005/2018. Autoria do vereador Francisco Kleiton Pereira. Que sejam 
consignados votos de pesar aos familiares enlutados do Sr. Francisco Jerônimo da Silva, 
falecido no dia 14 de março de 2018. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
052/2018. Autoria do Vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder 

Executivo que seja reativado os serviços de internação e realização de exames no Hospital 

Municipal de Icapuí. Esta proposição foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
053/2018. Autoria dos vereadores Ronaldo Lucas da Costa e José Almir Alcântara da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam construídas duas Areninhas na Avenida 

Jardim Paraíso: uma infantil e outra adulta. Esta proposição foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 054/2018. Autoria dos vereadores José Almir Alcântara da Silva e Ronaldo 
Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construído o calçamento e 

instalada a iluminação pública na Avenida Geraldo Félix, em Morro Alto. Esta proposição foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 055/2018. Autoria da vereadora Erika Costa da 
Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam construídas duas Areninha no 

Município de Icapuí, sendo uma em Cajuais e outra em Quitérias. Esta proposição está em 
tramitação. INDICAÇÃO Nº 056/2018. Autoria da vereadora Francisco Kleiton Pereira. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a instalação de um ponto de apoio para 

fazer o atendimento do Programa Saúde da Família – PSF na Comunidade de Ariza. Esta 
proposição foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 057/2018. Autoria do vereador 
Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a aquisição e 

distribuição de kits escolares para os estudantes de nível fundamental do Município de Icapuí, 

contendo fardamentos e material de uso permanente do aluno. Esta proposição foi aprovada 
por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 058/2018. Autoria do vereador Normando Nonato da 
Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a melhoria do acesso e ampliação 

da iluminação pública da rua que se inicia no posto de combustível – Redonda - e se estende 

até o cemitério na Comunidade de Redonda. Esta proposição foi aprovada por unanimidade. 

Ato contínuo, o senhor presidente declarou aberta a tribuna popular passando a palavra ao 
senhor Dedé de Gilberto, o qual após saudar aos presentes criticou a demora do Governo 
Federal em pagar o seguro defeso aos pescadores e agradeceu; Ato contínuo, o senhor 
presidente, em atendimento ao requerimento Nº 001/2018, concedeu a palavra ao senhor 
Secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, Francisco José Teixeira, o qual 
após saudar aos presentes discorreu a respeito das ações e projetos realizados e 
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desenvolvidos pela secretaria sob sua responsabilidade, e em ato contínuo, tirou algumas 
dívidas sugeridas pelos vereadores, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou 
aberto o pequeno expediente e passou palavra ao vereador Normando Nonato da Silva, o 
qual após saudar aos presente falou que esteve em uma reunião em Fortaleza, tratando 
sobre o seguro-defeso, onde foram debatidas algumas ações no sentido da liberação do 
referido benefício, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos presentes falou a 
respeito do convenio entre prefeitura e universitários, pedindo ao prefeito que assine o mais 
rápido possível este convenio, assim como reclamou do atraso do salário dos professores, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio 
de Araújo, o qual após saudar aos presentes falou que nos próximos dias iria haver uma 
audiência pública para discutir a permanência do campus da petrobras em Icapuí, bem como 
reclamou do atraso do prefeito em assinar o convênio com a Associação do Universitários, e 
reclamou do atraso dos salários dos professores, e agradeceu; ato contínuo,  senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar 
aos presentes falou a respeito das dificuldades financeiras da prefeitura, que os salários dos 
professores estava atrasada devido a dificuldade de receitas, falou que o convênio com os 
universitários já estava autorizado pelo prefeito e que em breve haveria seleção pública para 
contratação de agentes comunitários de saúde e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar 
aos presentes parabenizou os parlamentares que tem destinado emendas para o município 
de Icapuí, e pediu ao secretário Dedé Teixeira que também destinasse suas emendas para 
Icapuí, e agradeceu; ato contínuo, o Senhor Presidente declarou encerrada a 7ª (sétima) 
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, 15 de Março de 2018. 
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