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ICAPUÍ 
 

Ata da 34ª (quarta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no primeiro ano 
da Legislatura do quadriênio de 2017 a 2020, realizada às 09 (nove) horas do dia 26 
(vinte e seis) de Outubro de 2017 (dois mil e dezessete), sob a presidência do Vereador 
Ronaldo Lucas da Costa, onde reuniram-se 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 Hélio Fernandes Rebouças, José 
Almir Alcântara da Silva, Marjorie Felix Lacerda Gomes. 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 021/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Cria no âmbito 
do Município de Icapuí o Conselho Municipal de Juventude e dá outras providências. 
Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 023/2017. Iniciativa do Poder 
Executivo Municipal. Dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do 
Município de Icapuí para o exercício de 2018. Proposição aprovada por unanimidade. 
PROJETO DE LEI Nº 024/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre 
repasse à Associação Comunitária do Assentamento Vila Nova – ACAVN. Proposição 
aprovada por unanimidade. VETO 003/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. 
Veto integral ao Autógrafo de Lei nº 050/2017, que “Institui o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Câmara Municipal de Icapuí e dá outras 
providências”. Veto Rejeitado, sendo nove votos para derrubada, e 1 voto para 
manutenção. PROJETO DE LEI Nº 031/2017. Iniciativa dos vereadores Francisco 
Kleiton Pereira e Marjorie Felix Lacerda Gomes. Dispõe sobre a Premiação “Professor 
Nota Dez” aos professores da rede municipal de ensino e dá outras providências. 
Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 034/2017. Iniciativa dos vereadores 
Francisco Kleiton Pereira e Marjorie Felix Lacerda Gomes. Dispõe sobre o Programa 
“Aluno Nota Dez” que premia os melhores alunos da rede pública municipal de ensino 
e dá outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 038/2017. 
Fica denominada “Rua Ipiranga” a rua que tem início na CE-261 ao lado do Posto 
Ipiranga. Proposição aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 039/2017. Iniciativa 
do vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças. Dispõe sobre a denominação de 
Rua na Comunidade de Melancias de Baixo. Proposição em tramitação. MOÇÃO DE 
PESAR Nº 035/2017. Iniciativa do vereador CLÁUDIO ROBERTO DE CARVALHO. 
Proposição aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 031/2017. Iniciativa do 
vereador CLÁUDIO ROBERTO DE CARVALHO. REQUER que seja encaminhado oficio 
convidando o representante do Conselho Comunitário de Defesa Social para falar 
sobre as ações planejadas e executadas pelo conselho. Proposição aprovada por 
unanimidade dos presentes. INDICAÇÃO Nº 270/2017. Iniciativa do Vereador Felipe 
Maia de Oliveira Rebouças. INDICA ao Chefe do Poder Executivo o Projeto de Lei que 
“dispõe sobre a instituição do Programa Táxi-Turismo no Município de Icapuí”. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 271/2017. Iniciativa do 
Vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
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seja construída uma área de lazer e esportes na Comunidade de Tremembé e outra na 
Comunidade de Quitérias. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
272/2017. Iniciativa do Vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a pavimentação das ruas da Vila Jardim Paraíso, em especial a 
Rua Gláucio Ferreira. INDICAÇÃO 273/2017. Iniciativa da Vereadora Ronaldo Lucas da 
Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma área de lazer na 
Praça da Gruta bem como seja feita a restauração da mesma. Proposição aprovada por 
unanimidade. Ato contínuo, o senhor presidente declarou aberto o grande expediente, 
passando a palavra à senhora delegada do município de Icapuí, a qual esclareceu 
algumas ações da polícia civil em Icapuí, e agradeceu, ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual 
após saudar aos presentes, falou que o acesso à Ilha do Meio está intransitável, pediu 
que fosse tomado algumas providências para resolver tal problema, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de 
Carvalho, o qual após saudar aos presentes, parabenizou os servidores da Câmara 
Municipal pela aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salário, e disse que não 
existe briga dos vereadores da base com o prefeito, pois ambos estão muito bem com 
o chefe do executivo, falou também que estava dando entrada em um projeto de lei 
que era dirigido aos cuidados dos animais, para que a população possa aumentar os 
cuidados e melhor a vidas dos bichinhos, bem como falou que esteve junto com o 
Governador do Ceará, onde o mesmo falou que estava vindo para a cidade para 
assinar a obra da estrada que liga Mutamba até Redonda, 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 veto integral ao projeto de lei 030/2017 o 
qual instituiu o plano de Carreiras, cargos e salário dos servidores da Câmara 
Municipal, disse que tinha certeza de que acertou ao ter votado pela derrubada do 
veto, falou ainda dos recursos recebidos pelo município, o montante de 5.700.000,00 
R$, que esse montante é mais de que os anos de 2012, 2013 e 2014 juntos, então 
pediu a prefeitura que pudesse para de fazer paliativos e partir para obras concretas e 
permanentes, como calçamentos, quadras de esportes, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual 
após saudar aos presentes parabenizou o governo municipal pela volta da transmissão 
pela Rádio Fm Educativa, parabenizou os servidores pela aprovação de seu PCCS, disse 
que não tinha intenção de ir contra o Prefeito, pois era parceiro dele, e sente bem, 
disse que foi uma alegria receber a delegada na Câmara, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra à vereadora Erika Costa da Silva, o qual após 
saudar aos presentes falou que foi feito uma obra na Serra de Mutamba, e agradeceu; 
ato contínuo, o senhor presidente encerrou o pequeno expediente e declarou aberto o 
pequeno expediente, passando a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o 
qual após saudar aos presentes falou que era necessário uma melhorias nos 
calçamentos, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à 
vereador Marjorie Félix Lacerda Gomes, o qual após saudar aos presentes falou que as 
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suas convicções são feitas com prudência, e que respeita as demais opiniões, e que 
pensa sempre no próximo, que poderia ser julgada por ter votado para manter o veto, 
mas que hoje ela tem certeza que fez o certo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente declarou encerrada a 34ª (Trigésima 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, 26 de Outubro de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO 
DE 2017. 
 
 

Mesa Diretora: 

Presidente: Ronaldo Lucas da Costa:_____________________________________ 

 

Secretário: Artur Bruno Rebouças de Oliveira:__________________________________ 

 

Vereadores: 

 

Antônio Sérgio de Araújo: _______________________________________________ 

 

Claudio Roberto de Carvalho:_____________________________________________ 

 

Érika Costa da Silva:_____________________________________________________ 

 

Felipe Maia de Oliveira Rebouças:__________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças:________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira:_________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva:______________________________________________ 

  

Marjorie Félix Lacerda Gomes:_____________________________________________ 

 
 
 
 


