
                     

 

   

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

Ata da 4ª (quarta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 22 (vinte e dois) 
de Fevereiro 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, Felipe Maia de Oliveira Rebouças, 
Francisco Kleiton Pereira, Francisco e 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: PROJETO DE 
LEI Nº 001/2018. Iniciativa da Prefeitura Municipal de Icapuí. Dispõe sobre repasse à 
Associação dos Jovens de Icapuí – A.J.I., CNPJ: 13.500.922/0001-00, e dá outras providências. 
Proposição aprovada por unanimidade. EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2018 AO PROJETO 
DE LEI Nº 001/2018. Modifica-se o artigo 1º do Projeto de Lei nº 001/2018, o qual passará a 
ter a seguinte redação: Art. 1º - fica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de 
Turismo e Esportes, autorizada a repassar até o dia 09 de março de 2018, o valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), em parcela única, à Associação dos Jovens de Icapuí – AJI, CNPJ: 
13.500.922/0001-00 entidade declarada de utilidade pública pela Lei Municipal 546/2011, de 
29 de abril de 2011, objetivando a promoção de atividades socioculturais, educativas e 
esportivas neste Município, especificamente, para a realização da nona edição do tradicional 
Campeonato de Futebol Perobão. Aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 002/2018. 
Autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 
725/2017, de 01/11/2017 que dispõe sobre repasse à Associação Cultural dos Artistas e 
Amigos da Arte – ACARTE, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. PROJETO 
DE LEI Nº 003/2018. Autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Altera e revoga dispositivos 
da Lei nº 381, de 26 de Junho de 2003, na forma que indica, e dá outras providências. 
Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 001/2018. Autoria do vereador FRANCISCO 
HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS. Denomina o Corredor de Tremembé de “Corredor Luís 
Ferreira dos Santos”. Em tramitação. REQUERIMENTO Nº 003/2018. Autoria do vereador 
Francisco Kleiton Pereira. REQUER que seja encaminhado oficio à Superintendência do DER 
– Departamento Estadual de Rodovias do Ceará, solicitando que seja recuperado o trecho da 
CE-261 que compreende a Comunidade de Melancias de Baixo, uma vez que o calçamento 
em paralelepípedo encontra-se bastante danificado o que dificulta a mobilidade urbana, 
principalmente por se tratar de uma rodovia estadual que liga o Estado do Ceará ao Estado 
do Rio Grande do Norte. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 004/2018. Autoria 
dos vereadores ANTÔNIO SÉRGIO DE ARAÚJO FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS. 
REQUEREM que seja realizada Audiência Pública no dia 21 de Março de 2018 com o Tema: 
“Desinvestimento da Petrobrás no Ceará – Fazenda Belém em risco!” para discussão desse 
assunto de relevante importância para o nosso Município. Aprovado por unanimidade. 
MOÇÃO DE PESAR Nº 003/2018. Autoria do vereador Francisco Hélio Fernandes 

Rebouças. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Adalberto Antônio da 
Paz que faleceu em 11/02/2018, aos 91 anos. Aprovado por unanimidade.  
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INDICAÇÃO Nº 029/2018. Autoria do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao 

Chefe do Poder Executivo que seja instalada uma Areninha com gramado sintético na Praia 

de Barrinha. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 030/2018.Autoria do vereador 
Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam construídas 

escadas de acesso ao Paredão de Barreiras da Sereia. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
Nº 031/2018. Autoria do vereador Francisco Kleiton Pereira e Ronaldo Lucas da Costa. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja destinada uma Areninha para a Comunidade 

de Ibicuitaba. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 032/2018. Autoria do vereador 
Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita reforma na 

escadaria da Vila da Paz, na Comunidade de Barreiras da Sereia. Aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 033/2018. Autoria do vereador Normando Nonato da Silva. INDICA ao 

Chefe do Poder Executivo que seja feita a coberta da quadra de esportes da Comunidade de 

Retiro Grande. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 034/2018. Autoria do vereador 
Normando Nonato da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam implantadas 

câmeras de videomonitoramento nas principais ruas do Município e na divisa. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 035/2018. Autoria do vereador Ronaldo Lucas da Costa. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma pista de skate na cidade de 

Icapuí. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 036/2018. Autoria do vereador 

Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento 

da rua que dá acesso ao Barreiro de Sales em Morro Pintado. Aprovada por unanimidade.Ato 
contínuo, o senhor presidente declarou aberta a tribuna popular passando a palavra ao 
popular Raimundo, da comunidade de Manibú, o qual após saudar aos presentes falou a 
respeito da atuação do prefeito, a qual é muito louvável, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao popular, Júlio Cesar, o qual após saudar aos presentes 
agradeceu pelo serviço feito pela Prefeitura na ladeira que fica em frente à oficina de Osório, 
e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente e 
passou a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos 
presentes falou que a Comunidade de Quitérias está passando por problemas decorrentes 
da chuva, e que a única maneira de deter tal problema seria a construção de um calçamento 
e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir 
Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes pediu ao prefeito para aproveitar o 
terreno ao lado da creche no centro para construir uma garagem, para que os veículos do 
poder público possam ter segurança, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou 
a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes falou a 
respeito do acúmulo de água em Vila Nova, falou que estava preocupado com a situação de 
uma moradora da referida comunidade, pediu para que fosse feito um plano de combate 
aos Aeds aegypti, cobrou o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais do 
poder Executivo e Poder Legislativo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou 
a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou 
de sua trajetória no serviço público, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou 
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a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos presentes falou a 
respeito de seu amigo Inácio, o qual é artista de Barreiras, e o parabenizou, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, 
a qual após saudar aos presentes falou a respeito das ações do governo municipal, que tem 
tido muitas dificuldades, mas tem trabalho em favor da população, ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira, o qual após 
saudar aos presentes falou das boas notícias anunciadas pelo prefeito Lacerda, trazendo 
recursos para a Cidade, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente tomou a palavra e 
falou a respeito de uma obra que está sendo realizada no lixão do município, e agradeceu; 
ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Normando Nonato da Silva, 
o qual após saudar aos presentes parabenizou a sua mãe pelo seu aniversário, e agradeceu; 
Ato contínuo, não havendo mais oradores inscritos, o Senhor Presidente declarou encerrada 
a 4ª (quarta) 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, 22 de Fevereiro de 2018. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO 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: ____________________________________________________ 

 

Marjorie Félix Lacerda Gomes:___________________________________________________ 

 

 


