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Ata da 11ª (décima primeira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 20 
(vinte) 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, Erika Costa da Silva, Francisco 
Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara da Silva, Normando Nonato 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 007/2018. Iniciativa do Poder Executivo. Dispõe sobre repasse à Associação 
Desportiva e Cultural de Icapuí - ADECI, CNPJ: 09.080.919/0001-07, e dá outras providências. 
Proposição aprovada. 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 010/2018. Iniciativa do Poder Executivo. Dispõe sobre repasse à 
Associação Desportiva e Cultural de Icapuí - ADECI, CNPJ: 09.080.919/0001-07, e dá outras 
providências. Aprovada por unanimidade. EMENDA MODIFICATIVA N° 001 AO PROJETO DE 
LEI Nº 010/2018. Iniciativa do Poder Executivo. Altere-se o inciso II do §1º do Art. 1º do 
Projeto de Lei nº 010/2018, passando a ter a seguinte redação: Art. 1º (...).II – R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais) destinados à Companhia Junina Compasso da Maré. Aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 011/2018. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. 
Dispõe sobre repasse à Associação Icapuiense de Taekwondo - AIT, CNPJ: 09.006.888/0001-
44, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. 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. MOÇÃO DE PESAR Nº 
011/2018. Iniciativa do vereador CLÁUDIO ROBERTO DE CARVALHO. Que sejam 
consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Raimundo Sebastião da Silva, conhecido 
como “Seu Mundinho”, morador da Comunidade de Barrinha de Mutamba, falecido em 
17/04/2018. Aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 012/2018. Iniciativa do 
vereador NORMANDO NONATO DA SILVA. Que sejam consignados votos de pesar aos 
familiares do Sr. Aldenor Bezerra do Nascimento, morador da Comunidade de Redonda, 
falecido em 16/04/2018, aos 90 anos. Aprovada por unanimidade.  
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INDICAÇÃO Nº 080/2018. Autoria do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que seja feita a recuperação do acesso da rua por trás da rua 
principal, onde mora Maria de Armando, na Comunidade de Cajuais. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 081/2018. Autoria do vereador Claudio Roberto de Carvalho. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma capela em frente ao cemitério 
da Serra de Mutamba para a realização de celebração e homenagem às pessoas falecidas. 
Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 082/2018. Iniciativa do Vereador Francisco 
Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma estrada 
ligando Serra do Mar passando por Serra de Barreiras e ligando a Ladeira de Tubiba. 
Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 083/2018. Iniciativa do Vereador Francisco 
Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a abertura de todos os 
canais das partes alagadas e córregos de Icapuí, assim como a melhoria e troca de todos os 
bueiros nos corredores e estradas, bem como melhoria nas comportas de águas localizadas 
nas áreas de salinas e mangues. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 084/2018. 
Iniciativa da vereadora Marjorie Félix Lacerda GomesINDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que sejam destinados recursos para contemplar bandas musicais de nosso Munícipio, visto 
que algumas bandas enfrentam dificuldades financeiras e necessitam de instrumentos 
musicais para se manterem ativas e ao mesmo tempo estimular o desenvolvimento da arte e 
da música em Icapuí. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 085/2018. Iniciativa do 
vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam 
realizados serviços de manutenção na Quadra da Escola Raimunda Lacerda, principalmente 
reestabelecendo a iluminação do espaço para a prática de esporte no turno da noite, tendo 
em vista a importância deste espaço esportivo para cidadãos icapuienses, sobretudo os 
praticantes de esportes, como os da modalidade de Basquetebol. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 086/2018. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam realizados serviços de recuperação da Rua 
Teotônio Alcântara, mas especificamente no final da mesma. Aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 087/2018. Iniciativa d vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feita a reforma e colocação de coberta da quadra da Comunidade 
de Serra de Cajuais, uma vez que a mesma se encontra bastante deteriorada e em estado de 
abandono, inviabilizando assim a sua utilização. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
088/2018. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a reforma da Quadra Poliesportiva José Borges dos Reis, na 
Comunidade de Mutamba. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 089/2018. Iniciativa 
do vereador Erika Costa da Silva e Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a pavimentação com drenagem na Comunidade de Berimbau 
próximo a antiga escola, bem como que seja reformada a quadra da comunidade e que seja 
colocada coberta na mesma. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 090/2018. 
Iniciativa dos vereadores Erika Costa da Silva e Ronaldo Lucas da CostaINDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que sejam asfaltadas as ruas das Comunidades de  Berimbau e Salgadinho. 
Aprovada por unanimidade.  
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Ato contínuo, não havendo mais proposições para serem apreciadas, o senhor presidente 
declarou aberta a tribuna popular e passou ao popular, Dedé de Gilberto, o qual após saudar 
aos presentes agradeceu ao apoio dado pelos vereadores para liberação do seguro-defeso 
dos pescadores de Icapuí, e agradeceu, ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra 
ao Popular, Adriano Rebouças, o qual após saudar aos presentes falou a respeito dos 
campeonatos de Taekwondo dos quais participaram os atletas de Icapuí, bem como prestou 
conta das finanças da Associação Icapuiense de Taekwondo, e agradeceu, em ato contínuo, 
o senhor presidente passou a palavra à popular Eliene, a qual agradeceu aos vereadores por 
terem aprovado o projeto de lei que concedia recursos para sua banda, e agradeceu; Ato 
contínuo, o senhor presidente declarou aberto o grande expediente, passando a palavra ao 
Vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes citou alguns 
versos de um livro, e logo após falou que visitou o hospital municipal, e que grande é a 
demanda enfrentada pelos servidores, e divulgou que o hospital voltará a fazer exame de 
ultrassonografia, falou ainda que a grande chuva recebida pelo município causou prejuízo ao 
hospital, pediu aos populares procurarem as Unidades Básicas de Saúde para atendimento 
de atenção primária, pois o hospital está sobrecarregado, falou ainda que aqui se vive 
política todos os dias, disse que nem tudo que é divulgado é o melhor para Icapuí, disse que 
o governo municipal tem sofrido bastante com mentiras, denuncias, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes 
Rebouças de Oliveira, o qual após saudar aos presentes falou que graças a Deus, o salário 
dos professores tinha sido pago, e pediu que esse atraso no pagamento não venha a 
acontecer novamente, pediu ainda que pudesse ser feito o reparo nos acessos da 
Comunidade de Ilha do Meio, falou ainda que não estava sendo oferecido o serviço de 
odontologia do Posto de Saúde de Morro Pintado, 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 da polêmica a respeito das remunerações dos professores, 
citando algumas palavras ditas pelo atual prefeito se referindo ao respeito aos professores, 
falou ainda da parada dos prestadores de serviços, por causa do atraso no salário, disse que 
é inadmissível ir dar aula sem o receber o salário, que existem muitas salas problemáticas, 
que ir pra Rádio e dizer algumas coisas é fácil, disse que muitas vezes, a única forma de 
chamar atenção é protestar, disse que o que é necessário para alguns é descer do salto e ir 
para as escolas reunir-se com os professores, e agradeceu, ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar 
aos presentes falou que apenas se paga os servidores quando se têm os recursos para pagar, 
disse que nenhum vereador nem prefeito são contra os professores, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Normando Nonato da Silva, o 
qual após saudar aos presentes falou a respeito da manifestação feita pelos pescadores, em 
Fortaleza, que depois deste evento os processos já estavam noventa e nove por cento 
resolvidas, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra a vereadora 
Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar aos presentes falou se dirigindo a um 
trecho do discurso do vereador Sergio Araújo, citando outro discurso do atual Prefeito, disse 
que se não fosse as dívidas deixadas por outras gestões, sobraria dinheiro para pagar em dia 
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os servidores, falou que o prefeito não é prepotente nem arrogante, mas que fala de uma 
forma diferente, e preocupa-se sim com a situação dos servidores e do município, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente em exercício passou a palavra ao vereador 
Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos presentes, falou  que é louvável a iniciativa 
dos vereadores em lutar pelo direito dos pescadores, disse que já tinham reduzido a 
quantidade de parcelas do seguro defeso, e agora se ver a violação da constituição quando 
negam os direitos dos trabalhadores, e agradeceu;  ato contínuo, o senhor presidente em 
exercício tomou a palavra e se pronunciou pelo grande expediente, disse que tinha ouvido 
todos os discursos dos vereadores, quanto ao assunto da remuneração dos professores, 
disse que aprovaram o projeto pensando no futuro, para que possam pagar em dia os 
salários, pois o atraso não era a sua vontade, mas se fazia necessário tal ação, pois cem por 
cento dos recursos do FUNDEB está sendo usado para pagar os professores, isto em 
detrimento das escolas que precisam de reformas, quanto ao seguro defeso, disse que 
sentia que tinha cumprido seu dever, disse que a audiência pública deveria ser a nível 
estadual, e agradeceu; ato contínuo; o Senhor Presidente declarou encerrada a 11ª (décima 
primeira) 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, 20 de Abril de 2018. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2018. 
 

 

Mesa Diretora: 

 

Presidente: Jobede Reis Cirilo da Silva:____________________________________________ 

 

Vice-presidente: Ronaldo Lucas da Costa:__________________________________________ 

 

Secretário: Artur Bruno Rebouças de Oliveira:______________________________________ 
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Antônio Sérgio de Araújo: ______________________________________________________ 

 

Claudio Roberto de Carvalho:____________________________________________________ 

 

Érika Costa da Silva:___________________________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças______________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira:_______________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva:____________________________________________________ 

 

Marjorie Félix Lacerda Gomes:___________________________________________________ 

 

Normando Nonato da Silva: ____________________________________________________ 

 


