
                     

 

   

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

Ata da 13ª (décima terceira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 03 
(três) de Maio 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, Érika Costa da Silva, Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, José Almir Alcântara da Silva, Marjorie 
Felix 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 
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. Proposição aprovada, sendo seis votos a favor, uma abstenção, e dois votos 
contrários. EMENDA SUPRESSIVA N° 001 AO PROJETO DE LEI 008/2018. Suprime o § 4ª do 
Artigo 2º de Lei Nº 008/2018. Proposição retirada. PROJETO DE LEI Nº 012/2018. Altera o 
Art. 4º da Lei Municipal nº 698/2017, de 17 de Maio de 2017 que dispõe sobre a composição 
do Conselho Municipal da Cidade de Icapuí, e dá outras providências. Proposição aprovada. 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001 AO PROJETO DE LEI 012/2018. Art. 1º - MODIFICA-SE o 
parágrafo 1º do Artigo 4º do Projeto de Lei nº 012/2018, o qual passará a ser parágrafo 
único. PROJETO DE LEI Nº 014/2018. Iniciativa do Poder Executivo. Dispõe sobre repasse à 
Associação dos Moradores do Núcleo Urbano Projeto Redonda Vila Ipaumirim, CNPJ: 
00.925.054/0001-68, e dá outras providências. Proposição 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. MOÇÃO DE 
PESAR Nº 013/2018. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. Que sejam 
consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Sebastião Nogueira da Silva Júnior. 
Proposição 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. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 095/2018. Iniciativa do 
Vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
recuperação da quadra da Serra de Mutamba. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº  
096/2018. Iniciativa do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a pavimentação na erosão causada pelo mar e pelas águas das 
chuvas na Comunidade de Peroba, bem como a construção de muro de contenção. 
Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 097/2018. Iniciativa do vereador Francisco 
Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam feitas melhorias no asfalto 
da estrada que liga as Comunidades de Redonda e Ponta Grossa, bem como a recuperação 
da estrada vicinal que liga as Comunidades de Ponta Grossa e Retiro Grande. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 098/2018. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o conserto da escadaria que liga a 
Comunidade de Vila Nova à Praia de Barreiras da Sereia. Aprovada por unanimidade. 
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INDICAÇÃO Nº 099/2018. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe 
do Poder Executivo que seja feito o conserto da iluminação pública da Rua dos Primos, na 
Comunidade de Redonda. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 100/2018. Iniciativa 
do vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o 
conserto da iluminação pública da Gruta de Icapuí. Aprovada por unanimidade. Ato 
contínuo, não havendo mais proposições para ser apreciadas, o senhor presidente declarou 
aberta a tribuna popular, passando a palavra ao popular, Jair Brasil, o qual após saudar aos 
presentes, falou da assinatura da ordem de serviço da reforma do ginásio José do Carmo 
Rebouças, que isso é de extrema importância para o município, disse que trabalhar com o 
esporte no interior do estado não é fácil, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao popular, Ricardo, o qual após saudar aos presentes falou da assinatura 
da ordem de serviço de reforma do ginásio José do Carmo Rebouças, e também falo da 
reforma na quadra de Mutamba, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente encerrou a 
tribuna popular, e declarou aberto o grande expediente passando a palavra ao vereador 
Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos presentes parabenizou suas 
filhas pelo seu aniversário, pediu a governo municipal para cuidar da iluminação pública 
tendo em vista as reclamações dos cidadãos icapuienses, questionou até quando os exames 
laboratoriais estarão paralisados, 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 não traz mentira para Câmara, que já está vereador a mais de 30 anos, que é fácil trazer 
um deputado para a cidade, e dizer que ele irá fazer alguma coisa, mas este não faz nada, 
mas que o Deputado Evandro Leitão tem feito muito pela cidade, e se sente feliz em votar 
nele, pois está mandando duas ambulâncias, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para serem 
usados no calçamento no CVTP, campo de futebol, poço profundo, canos para trazer água 
para comunidades, e por isso ele está muito feliz, e agradeceu; ato contínuo,  senhor 
presidente passou a palavra à vereadora Erika Costa da Silva, a qual após saudar aos 
presentes falou a respeito de sua viagem até Brasília, onde participou da marcha dos 
vereadores, participou de reuniões com o Senador Eunício Oliveira, falou da importância do 
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 anunciou 
que a Secretaria de Educação recebeu do dia vinte e três de Abril ao dia dois de Maio 
entraram R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) destinados ao FUNDEB, e pediu 
que o salário deste mês fosse pago em tempo hábil, cobrou do governo municipal que 
pagasse o retroativo dos reajuste salarias dados aos servidores em dois mil e dezessete, e 
começasse a discutir o reajuste salarial de dois mil e dezoito, disse ainda que tem uma 
felicidade especial por ter participado da luta para reforma do Ginásio José do Carmo 
Rebouças, falou da importância do Deputado Estadual Dedé Teixeira nesta conquista, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto 
de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou que embora se tenha entrado o 
montante de recursos citado pelo vereador Sergio Araújo, o montante da folha de 
pagamento é superior a esses recursos, disse ainda que não apoia José Airton, mas que não 
o enterra, disse que apoiará Odorico, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou 
a palavra ao vereador Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar aos presentes falou 
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da produtividade da viagem que fez junto aos vereadores para Brasília, falou da importância 
do Deputado Federal José Airton, disse que participou de reuniões com políticos 
importantes, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos presentes falou da assinatura de reforma 
do Ginásio do Centro de Icapuí, falou que era mito importante, parabenizou o Governador 
por dar este retorno para população de Icapuí, falou das emendas destinadas para Icapuí 
pelo Deputado Estadual Evandro Leitão, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar aos presentes 
falou de sua viagem para Brasília, onde conseguiram muito êxito, participou de reuniões 
importantes, palestras, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente também se 
pronunciou pelo grande expediente, onde falou sobre a viagem até Brasília, onde participou 
de reuniões importantes, registrou a presença do representante da União dos Vereadores 
do Ceará, o vereador Samuel Izidoro, disse ainda que foi grande importância a ida dos 
vereadores para participar da marcha dos vereadores, tiveram palestras, com Ministros, com 
presidenciáveis, agradeceu ao Deputado Federal José Airton, tiveram reuniões na Secretaria 
da Pesca, agradeceu a influência do Ex-Prefeito Irmão Edilson, e ex-vereadora Fátima 
Lacerda por terem conseguido marcar uma reunião com o Senador Tasso Jereissati, falou da 
importância da reforma do Ginásio José do Carmo Rebouças, que essa conquista não de 
apenas uma pessoa, mas sim, de todos os vereadores, disse que a única obra que o governo 
do PT fez no ginásio foi levantar uma parede para impedir os atletas de entrarem, disse que 
tudo isso, essa vitória começou quando os vereadores se reuniram com autoridades 
importantes, disse que mesmo sendo o prefeito do MDB, conseguiu mais coisa do que o 
próprio Prefeito do PT, parabenizou o prefeito Lacerda pelo seu trabalho, e agradeceu; ato 
contínuo; o Senhor Presidente declarou encerrada a 13ª (décima terceira) 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, 03 de Maio de 2018. 
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