
                     

 

   

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

Ata da 12ª (décima segunda) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 30 
(trinta) de Abril 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 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. PROJETO DE LEI 008/2018. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Autoriza o Município de Icapuí, através do Poder Executivo Municipal, a contratar 
financiamento e oferecer garantias junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, através do 
programa BNDES PMAT Automático, e dá outras providências. Continua em tramitação. 
PROJETO DE LEI Nº 005/2018. Iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva.. Dispõe 
sobre alterações da Lei nº 724/2017, de 1º de Novembro de 2017, que Institui o Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Câmara Municipal de Icapuí. Está em 
tramitação. REQUERIMENTO Nº 008/2018. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. 
REQUER em atendimento à solicitação do SINDISERPUMI junto à Comissão de Educação, 
Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, que seja realizada Audiência Pública para 
discutir sobre gestão de pessoal no serviço público municipal. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 091/2018. Autoria do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma da quadra da Comunidade de 
Tremembé. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 092/2018. Autoria do vereador 
Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a aquisição 
de um gerador para o Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues Medeiros. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 093/2018. Iniciativa da Vereadora Erika Costa da Silva e 
Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma e 
ampliação da antiga escola da Comunidade de Berimbau e que seja nela implantada a Ilha 
Digital. Em tramitação. INDICAÇÃO Nº 094/2018. Iniciativa do Vereador Ronaldo Lucas da 
Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja resgatado em nosso Município o 
tradicional festival de quadrilhas denominado de “Pule a Fogueira e Caia no Mar”. Aprovada 
por unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais proposições para serem apreciadas, o 
senhor presidente declarou aberta a tribuna popular e não havendo populares inscritos, 
declarou aberto o grande expediente e não  havendo vereadores inscritos, declarou aberto o 
pequeno expediente, passando a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual 
após saudar aos presentes falou que teve a honra de participar mais uma vez da marcha dos 
vereadores, realizada em Brasília, oportunidade onde aprendeu bastante, disse ainda que 
teve audiências com políticos importantes do Estado do Ceará, onde conseguiram coisas 
muito importantes para o município, que no tempo certo falará do que se trata, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto 
de Carvalho, o qual após saudar aos presentes leu um trecho de um livro, e logo após falou 
da viagem junto com os demais vereadores para a Cidade de Brasília, onde participou da 
Marcha dos Vereadores, onde teve a oportunidade de aprender bastante, que participou de 
reuniões com o Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, onde conversaram bastante 
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a respeito de suas reivindicações, conversaram ainda com o Senador Tasso Jereissati, 
Conversaram com o Deputado Federal José Airton, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos 
presentes pediu a secretaria de obras que fizesse os reparos no calçamento da Avenida 
Chico Félix, cobrou os devidos reparos na iluminação pública na cidade, cobrou ainda a 
resolução do problema da falta de água na Vila Jardim Paraíso, e o reparo na iluminação 
pública da Gruta, lamentou o encerramento do Campeonato de Futebol, “Peladão”, cobrou 
o retroativo dos funcionário públicos, nos termos do acordo firmado no ano de 2017, falou 
ainda da ordem de serviço da reforma do Ginásio José do Carmo Rebouças, e agradeceu, ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o 
qual após saudar aos presentes falou das reuniões as quais participou junto com os 
vereadores de Icapuí com o políticos importantes no cenário nacional, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual 
após saudar aos presentes falou da viagem para participar da marcha dos vereadores, falou 
que Icapuí foi destaque pela quantidade de vereadores que compareceram no evento, falou 
da capacidade do Deputado Federal José Airton em levar os vereadores icapuienses para se 
reunir com políticos importantes, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira, o qual após saudar aos presentes 
falou da viagem para participar da marcha dos vereadores, onde conseguiram benefícios 
para a Cidade, e que estão como vereadores por que foi escolha de Deus, e agradeceu, ato 
contínuo, o senhor presidente também se pronunciou pelo grande expediente, falou da 
participação na marcha dos vereadores, do aprendizado, das novas experiências, da 
participação em palestras com ministros, agradeceu pela reunião com políticos importantes, 
e agradeceu; e agradeceu; ato contínuo; o Senhor Presidente declarou encerrada a 12ª 
(décima segunda) 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 Abril de 2018. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018. 
 

 

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:____________________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças______________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira:_______________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva:____________________________________________________ 

 

Normando Nonato da Silva: ____________________________________________________ 

 


