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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, do Segundo Ano da 
Legislatura 2017-2020 e realizada no dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2018 (dois mil e 
dezoito), sob a presidência do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, onde estiveram 
presentes os seguintes Vereadores: Antônio Sérgio de Araújo, Artur Bruno Rebouças de 
Oliveira, Cláudio Roberto de Carvalho, Erika Costa da Silva, Francisco Kleiton Pereira, 
Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara da Silva e Marjorie Félix Lacerda 
Gomes, 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 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2018. Autoria dos Vereadores Cláudio Roberto de Carvalho 
e Jobede Reis da Silva. Cria o Programa Vereador Mirim e dá outras providências. Está em 
tramitação. PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO Nº 001/2018 AO PROJETO DE LEI Nº 007/2018, 
De 14/06/2018. Autoria da MESA DIRETORA DA CÂMARA. 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. INDICAÇÃO Nº 
207/2018. Autoria do Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja construída uma Praça na Comunidade de Barrinha. Esta proposição foi 
aprovada por unanimidade.  INDICAÇÃO Nº 208/2018. Autoria do Vereador JOSÉ ALMIR 
ALCÂNTARA DA SILVA. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma 
Areninha com campo sintético na Comunidade do INCRA. Esta proposição foi aprovada por 
unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais proposições a serem apreciadas, o Senhor 
Presidente encerrou a Ordem do Dia e declarou aberta a Tribuna Popular, passando a 
palavra ao cidadão José Rodrigues, que após saudar aos presentes, parabenizou a atuação 
dos vereadores nesta gestão devido ao engajamento nos projetos e questões do município, 
disse ainda que o assentamento São Francisco também necessita de uma areninha para o 
lazer das crianças que ali moram. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao 
vice-prefeito Manoel Jeová da Silva, que após saudar aos presentes, falou a respeito da 
candidatura do candidato Dedé Teixeira, afirmou que o município tem enorme prejuízo com 
a não participação do candidato na eleição próxima, em seguida, falou sobre os candidatos 
que apoia, Eduardo Bismarck e Leonardo Araújo, e que, diferentemente do que alguns estão 
dizendo, eles não são forasteiros ou que nunca fizeram nada por Icapuí, pois o candidato 
Leonardo Araújo já enviou quase um milhão de reais em emendas parlamentares que estão 
empenhadas e liquidadas, e que Eduardo Bismarck é filho do prefeito de Aracati Bismarck 
Maia, que a frente da Secretaria de Turismo do Estado trouxe benefícios para Icapuí de 
Manibu a Redonda, por fim, disse que estes candidatos não eram apoiados pela Prefeitura 
Municipal de Icapuí. Ato continuo, o Senhor Presidente encerrou a Tribuna Popular e 
declarou aberto o Grande Expediente, passando a palavra ao vereador Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças, que após saudar aos presentes, disse que estava triste pelo fato de 
Dedé Teixeira não ser candidato, acrescentou que quem está perdendo é o município, pois 
apesar de divergências políticas, ele sempre tem ajudado e não tem medido esforços 
quando se precisa dele, pediu aos militantes que se solidarizassem e apoiasse a decisão que 
o candidato tomou, por fim, falou sobre a colocação de redutores de velocidade solicitados 
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ao Departamento de Estradas e Rodagens, em aparte, a vereadora Marjorie Félix Lacerda 
Gomes informou que o prefeito já estava licitando as lombadas eletrônicas devido a urgente 
necessidade, em seguida, o vereador relatou a falta de materiais básicos no hospital e 
cobrou a realização de exames laboratoriais que há tempos se discute essa questão e não se 
resolve, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao vereador José 
Almir Alcântara da Silva, que após saudar os presentes, falou sobre os exames laboratoriais, 
disse que a população era quem estava sendo prejudicada, e que nunca se passou tanto 
tempo sem fazer esses exames em Icapuí, em seguida, falou sobre a pavimentação da ruas 
principais do centro que estão sendo reformadas, sobre a retomada da obra do mercado 
público para que os feirantes tenham um local apropriado, e parabenizou o prefeito por 
estas ações, manifestou sua tristeza com a situação do candidato Dedé Teixeira, por fim, 
cobrou que o SAAE averiguasse o problema da agua na Serra de Mutamba que antes era boa 
e agora os moradores relatam que está salobra, e falou sobre as ambulâncias e ações 
trazidas pelo deputado Evandro Leitão, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
passou a palavra ao vereador Antônio Sérgio de Araújo, que após saudar aos presentes, 
cobrou medidas da prefeitura no sentido de retomar a obra do aterro sanitário que está 
para há dois meses, informou que os trabalhadores da obra estão sem receber seus salários 
desde então, enfatizou a importância da obra e a necessidade de regularizar a questão 
salarial dos funcionários porque estes têm que suster suas famílias, em seguida, falou sobre 
a situação do hospital municipal, disse que não havia reclamações quanto ao atendimento 
dispensado aos munícipes, mas que havia muitas sobre a falta de materiais básicos, 
endossou a necessidade da realização dos exames e enfatizou que as gravidas 
principalmente são mais prejudicadas, por fim, falou sobre o CAPES que está sem psiquiatra, 
disse que havia uma grande quantidade de pacientes com problemas psiquiátricos e o CAPES 
tinha que ter esse profissional para atendê-los, e falou sobre o indeferimento do registro de 
candidatura do candidato Dedé Teixeira pelo TER-CE, INFORMOU QUE o indeferimento foi 
decorrente de um processo da época que era prefeito dessa cidade, há dezessete anos, 
informou que o candidato decidiu desistir da candidatura devido o risco de ser perdido 
futuramente e, em acordo com o governador Camilo Santana, decidiram apoiar o candidato 
Acrísio Sena que é professor e vereador de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores, e 
agradeceu. Ato contínuo, o Senhor presidente em exercício passou a palavra ao vereador 
Cláudio Roberto de Carvalho, que após saudar aos presentes, leu trechos do documento 
Carta das Cidades Educadoras para que os vereadores tenham ciência e deem anuência para 
que a Câmara redija e a envie para Secretaria de Governo que dará os encaminhamento 
necessários, logo após, se solidarizou com indeferimento do candidato Dedé Teixeira, em 
seguida, lamentou o falecimento da criança Vanessa Kalany, disse que ela era uma criança 
carinhosa e desejou que Deus confortasse os familiares, em seguida, falou que o candidato 
que ele estava apoiando era Leonardo Araújo pelo o que ele tem feito para o município 
disponibilizando emendas de quase um milhão de reais, afirmou que discordava do vice 
prefeito Manoel Jeová da Silva no sentido de que ele não era o candidato da prefeitura, pois 
havia parceria entre eles em diversas ocasiões, disse que apoiava Odorico Monteiro pela 
ações dele na saúde de Icapuí, em seguida, falou a respeito do corredor da Barrinha que em 
muitas idas e vindas vai ser feita a estrada, garantido pelo governador do Estado, informou 
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que o calçamento da Vila Américo vai ter início, que as ruas do centro serão asfaltadas, por 
fim, disse que apesar dos recursos serem escassos tem trabalhado para a melhoria da 
condição da população, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao 
vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes, falou sobre a situação 
do hospital municipal, da Secretaria de Saúde, disse que a ser ver algumas medidas 
diferentes seriam adotadas caso fosse gestor e que dizia isto em  reuniões com o prefeito, 
mas reconhece que nesses setores tem havido melhorias, disse que independentemente de 
posicionamentos políticos torcia tanto para Dedé Teixeira quanto para José Airton, e que a 
ausência de um deles era prejuízo para o município em geral, pois muito têm contribuído, 
em seguida, falou sobre os candidatos que apoia André Figueiredo e Evandro Leitão, que 
também têm contribuído de várias maneiras, com emendas, cedendo materiais esportivos, 
trazendo cursos profissionalizantes, por fim, disse que os deputados tem abrangência 
estadual e pediu apoio a eles pela sua história política, pois estes tem estado por trás 
ajudando em seu mandato, e agradeceu.  Ato Contínuo, o Senhor Presidente passou a 
palavra ao Vereador Normando Nonato da Silva, que após saudar aos presentes, mostrou 
solidariedade ao Dedé Teixeira, disse que sabia o que ele passava por ter passado por 
processo semelhante, em seguida, falou sobre o candidato Leonardo Araújo que tem 
disponibilizado cerca de oitocentos e noventa reais para melhorias nas estradas vicinais, 
disse que a maior quantidade de candidatos estaduais e federais contribui para o município 
de Icapuí, apresentou o candidato a deputado federal Eduardo Bismarck que firmou 
compromisso com a cidade e a gestão do prefeito Raimundo Lacerda Filho, em seguida, 
falou da reunião com o prefeito na Comunidade de Redonda a qual foi muito proveitosa 
porque discutiram as problemáticas da comunidades e estabelecidos prazos para serem 
realizadas, disse que houve encaminhamentos na continuação da obra de contenção da 
maré, reforma das escadarias e colocação de iluminação n estas, reforma da praça “Boca do 
Povo”, agradeceu ao prefeito pela atitude de estar ali conversando com os munícipes, por 
fim, pediu que o prefeito invista no esporte do município, e pediu apoio aos candidatos a 
deputados apoiados por ele, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a 
palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, que após saudar aos presentes, disse que se 
sentia enlutado desde o momento que soube do indeferimento da candidatura de Dedé 
Teixeira, disse que esse sentimento invadia seu ser por que tinha gratidão por tudo que ele 
tinha feito pelo município, disse que já tinha recebido muitas ligações pedindo apoio, mas 
sem nenhuma palavra de solidariedade e isso tem balizado suas decisões e, afirmou que 
juntamente com  seu grupo político resolveria os passos que daria daqui pra frente, e 
agradeceu. Ato Contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra a Vereadora Marjorie Félix 
Lacerda Gomes, que após saudar aos presentes, disse que o que aconteceu com Dedé 
Teixeira a fazia lembra do período em que o ex-prefeito José Edilson da Silva, que como hoje 
naquela época também teve que soltasse fogos, argumentou que isto fazia parte da 
democracia e que era necessário respeitar as escolhas, em seguida, disse que  o prefeito 
tinha tido sabedoria em atuar em prol do município dando liberdade para que os vereadores 
da base aliada para que assim como os de oposição trabalhassem com diversos deputados, 
dissipando assem brigas acirradas como acontecia antigamente e apoiando vários 
candidatos a deputados, disse ainda que em nenhuma gestão isso tinha acontecido, disse 
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que estava apoiando Osmar Baquit porque por intermédio dele o Governador prometeu 
disponibilizar recurso através do sistema de Monitoramento e Ações e Projetos Prioritários - 
MAPP para fazer a pavimentação em paralelepípedo da zorra rural a urbana, disse que isto 
iria acontecer, era uma realidade, diferentemente do que têm dito, dizendo que era mentira 
essas ações, por fim, disse que o governador garantiu a disponibilização de três milhões em 
recursos para a pavimentação da Barra Grande, por intermédio do deputado Osmar Baquit e 
do deputado José Airton, disse que havia falhas, citando a questão da falta de material no 
hospital, mas que no todo o prefeito tem muito amor pelo município e tem trabalhado pelo 
crescimento de desenvolvimento do mesmo, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente, o Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, após saudar aos presentes, falou sobre a 
eleição que se aproxima, sobre o indeferimento da candidatura de Dedé Teixeira, afirmando 
que apesar de não ser do mesmo grupo político não se sentia feliz com a situação, disse que 
seu pai, o ex-prefeito José Edilson, tinha sido cassado porque a oposição não tinha se 
conformado com o resultado das eleições, por fim, afirmou que tinha um deputado federal  
apoiado por ele, o deputado José Airton Cirilo, pois este já tinha provado seu compromisso 
com o município por meio das diversas emenda que tem disponibilizado, e agradeceu. Ato 
contínuo, não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente declarou encerrado o 
Grande Expediente e declarou aberto o Pequeno Expediente, e, não tendo nenhum 
vereador inscrito declarou encerrada a 30ª (trigésima) 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, 27 de setembro de 2018. 
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