
    CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 “Casa do Povo” 

          ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA: 
 

Ata da 1ª (primeira) 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 02 (dois) de 
Fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), sob a presidência do Sr. Vereador Jobede Reis Cirilo 
da Silva, onde reuniram-se os seguintes Vereadores: Antônio Sérgio de Araújo, Artur Bruno 
Rebouças de Oliveira, Cláudio Roberto de Carvalho, Érika Costa da Silva, Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara 
da Silva, Marjorie Félix Lacerda Gomes, Ronaldo Lucas da Costa. Declarada aberta a presente 
Sessão, a senhora 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 008/2016: Retifica o caput do Art. 1º da Lei nº 542, de 29 de dezembro de 2010, que dispõe 
sobre a criação do Instituto de Fiscalização e Licenciamento Ambiental de Icapuí – IMFLA e dá 
outras providências. De iniciativa do poder executivo municipal. REQUERIMENTO Nº 001/2017: 
Requerem que seja realizada Audiência Pública para tratar sobre a problemática da água no 
Munícipio de Icapuí. De iniciativa dos vereadores Felipe Maia de Oliveira Rebouças e Antônio 
Sergio de Araújo. MOÇÃO DE PESAR Nº 001/2017: Que sejam consignados votos de pesar aos 
familiares do Sr. Raimundo Durval da Silva, falecido em 23/01/2017. De iniciativa de todos os 
vereadores. MOÇÃO DE PESAR Nº 002/2017: Que sejam consignados votos de pesar aos 
familiares do Sr. Manuelito Borges dos Reis, falecido em 28/01/2017. MOÇÃO DE PESAR Nº 
003/2017: Que sejam consignados votos de pesar aos familiares da Sra. Aldinéia Marques do 
Rosário, falecida em 23/12/2016. De iniciativa dos vereadores Claudio Roberto de Carvalho e 
Jobede Reis Cirilo da Silva. MOÇÃO DE PESAR Nº 004/2017: Que sejam consignados votos de 
pesar aos familiares do senhor Isaias Junior falecido no dia 17/01/2017. De iniciativa do 
vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. MOÇÃO DE PESAR Nº 005/2017: Que sejam consignados 
votos de pesar aos familiares do senhor Eliandro Afonso Lino, falecido no dia 20/11/2016. De 
iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICAÇÃO Nº 001/2017: Indica ao chefe do 
executivo que seja feita a obra de saneamento e pavimentação na comunidade de Nova Belém. 
De iniciativa da vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. INDICAÇÃO Nº 002/2017: INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que seja construída uma praça com área de lazer na comunidade de 
Nova Belém. De iniciativa da Vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. INDICAÇÃO Nº 
003/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita construída uma Quadra de 
Esportes na Comunidade de Nova Belém. De iniciativa da vereadora Marjorie Félix Lacerda 
Gomes. INDICAÇÃO Nº 004/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja implantado 
um consultório odontológico com todos os equipamentos e a contratação de uma equipe de 
saúde bucal para a UBSF João Perdido, localizada na comunidade de Nova Belém. De iniciativa 
da vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. INDICAÇÃO Nº 005/2017: INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja instalado uma casa de Apoio de Saúde na Vila Jardim Paraíso. De 
iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICAÇÃO Nº 006/2017: INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feita a pavimentação das ruas da Vila Jardim Paraíso, em especial a 
Rua Gláucio Ferreira. De iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICAÇÃO Nº 
007/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma área de lazer na Praça 
da Gruta bem como seja feita a restauração na mesma. De iniciativa do vereador Ronaldo Lucas 
da Costa. INDICAÇÃO Nº 008/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída 
uma pista de skate na cidade de Icapuí. De iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. 
INDICAÇÃO Nº 009/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito conserto do 
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calçamento que liga Vila Nova a Praia de Barreiras da Sereia, incluindo o calçamento da 
Comunidade de Barreiras da Sereia. De iniciativa dos vereadores Francisco Kleiton Pereira e 
Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICAÇÃO Nº 010/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
seja feita a instalação da iluminação pública do Corredor de Manoel de Otávio, na Comunidade 
de Barreiras. De iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICAÇÃO Nº 011/2017: 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a retirada da areia do trajeto que se inicia na 
Praça da Liberdade até a Praia de Redonda. De iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. 
INDICAÇÃO Nº 012/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento da 
rua conhecida como Rua de Manoel de Rosa na Comunidade de Vila Nova. De iniciativa dos 
vereadores Francisco Kleiton Pereira e Antônio Sergio de Araújo. INDICAÇÃO Nº 013/2017: 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento da rua que liga o Mercadinho 
Borges ao antigo posto de saúde, incluindo o entorno da colônia dos pescadores, na 
Comunidade de Barreiras. De iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICAÇÃO Nº 
014/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construído um campo de futebol na 
Comunidade de Quitérias. De iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças. 
INDICAÇÃO Nº 015/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento na 
Vila de Baixo, na Comunidade de Quitérias. De iniciativa dos vereadores Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças e Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICAÇÃO Nº 016/2017: INDICA ao Chefe 
do Poder Executivo que seja construída uma Praça na Comunidade de Quitérias, onde está 
localizada a antiga quadra. De iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças. 
INDICAÇAO Nº 017/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a pavimentação 
em paralelepípedo da rua da escola Joana Marques Bezerra, na Comunidade de Barreiras de 
Cima. De iniciativa dos vereadores Felipe Maia de Oliveira Rebouças e Francisco Kleiton Pereira. 
INDICAÇAO Nº 018/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam feitos convênios com 
a Associação Icapuiense de Taekwondo e a Quadrilha Junina Canoa Veloz no intuito de destinar 
recursos para os referidos grupos. De iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. 
INDICAÇAO Nº 019/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma 
lombada na Rua Teotônio Alcântara, em frente à residência do Sr. Raimundo Chochó. De 
iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICAÇAO Nº 020/2017: INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja recuperada a estrada da mata. De iniciativa do vereador José Almir 
Alcântara da Silva. INDICAÇAO Nº 021/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita 
a pavimentação do Corredor que dá acesso a Praia de Barra Grande. De iniciativa do vereador 
José Almir Alcântara da Silva. INDICAÇAO Nº 022/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja instalada a “Casa do Cidadão”, espaço onde poderá haver emissão dos seguintes 
documentos: RG, CPF, CTPS, bem como outros documentos importantes para os cidadãos e 
ainda que neste espaço possa funcionar um posto avançado do DETRAN. De iniciativa do 
vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICAÇAO Nº 023/2017: INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja implantada Iluminação pública da orla da Barrinha, desde o porto dos barcos 
até o antigo campo de futebol, e também três luminárias na rua do campo novo. De iniciativa 
do vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICAÇÃO Nº 024/2017: INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a Pavimentação das ruas do Conjunto Novo na comunidade de 
Barrinha. De iniciativa dos vereadores Claudio Roberto de Carvalho e Jobede Reis Cirilo da Silva. 
INDICAÇÃO Nº 025/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construído o Centro 
Administrativo na cidade de Icapuí. De iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. 
INDICAÇÃO Nº 026/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja o Recapeamento na CE 
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que liga a comunidade de Barreiras a Redonda-CE 534. De iniciativa do vereador Jobede Reis 
Cirilo da Silva. INDICAÇÃO Nº 027/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o 
Recapeamento asfáltico dos acessos das comunidades de Barrinha, Requenguela, Quitérias, 
Tremembé, Peixe Gordo e Manibú. De iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. 
INDICAÇÃO Nº 028/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a Ativação do 
poço da Associação de Peroba. De iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICAÇÃO 
Nº 029/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a Reforma da quadra 
poliesportiva José Borges dos Reis localizada na comunidade de Mutamba. De iniciativa do 
vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICAÇÃO Nº 030/2017: INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a construção de uma ladeira no corredor de Julieta, que liga a 
comunidade de Mutamba a Serra de Mutamba. De iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da 
Silva. Ato contínuo, não havendo mais proposições a serem apreciadas, o senhor presidente 
encerrou a ordem dia declarando aberta a tribuna popular, passando a palavra ao Senhor 
Francisco Duarte, da comunidade de Redonda, que após saudar aos presentes falou a respeito 
da Vila Esperança, localizada na Comunidade de Redonda, a qual se encontra até hoje sem 
energia elétrica, disse que a Vila está esquecida pelos gestores e autoridades do município, 
pediu que os vereadores pudessem dá apoio a sua causa, e agradeceu; Ato contínuo, não 
havendo mais inscritos na tribuna popular, o senhor Presidente declarou aberto o grande 
expediente passando a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva que após saudar aos 
presentes parabenizou pelas suas colocações a respeito das reivindicações da Vila Esperança, 
disse que tudo foi culpa da gestão passada, e que os vereadores não tem culpa, e que os 
mesmos cobraram do gestor, no entanto, nunca foram atendidos; falou que continuaria 
cobrando do atual gestor para que este possa atender as demandas da referida comunidade 
incluindo a vila esperança; parabenizou os novos vereadores, lhes desejou boa sorte em seus 
mandatos, disse que estava no cargo a muitos anos, e que muitas vezes não recebia resposta 
pelos seus pedidos, e disse que almeja ser atendido pelo novo gestor, que este tem 
demonstrado querer trabalhar em favor do município, parabenizou o secretário de obras, 
parabenizou a equipe de limpeza da secretaria de obras, disse que em muitos problemas que 
muitos anos persistiam, a atual equipe já tem resolvido, e falou para os populares da Vila 
Esperança que o atual prefeito resolveria as suas demandas; falou ainda a respeito do 
problema da salinidade da água no município, pediu atenção especial do prefeito para esse 
problema, e fazer de tudo para que seja resolvido; pediu ainda que o atual prefeito possa 
terminar a reforma do mercado municipal, para que os vendedores que hoje estão na praça 
possam trabalhar no mercado, parabenizou a todos e agradeceu; Ato contínuo, não havendo 
mais inscritos no grande expediente, o senhor presidente declarou aberto o pequeno 
expediente, passando a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, que após saudar aos 
presentes falou a cerca da Morte da Senhorita Marisa, esposa do ex-presidente Lula, lamentou 
pela perda dessa importante figura nacional, pediu ao secretário de obras que pudesse rever a 
iluminação da avenida Newton Ferreira, falou ainda a respeito dos recursos arrecadados no 
mês de Janeiro no município que somou o total 7.299.000 reais, somado a aproximadamente 
3.600.000 deixados pela gestão anterior, e pediu, tendo em vista a sessão extraordinária que 
voará a reforma administrativa, que fosse disponibilizada a relação atual dos gastos com 
salários, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio 
Roberto de carvalho, que após saudar aos presentes falou que no sábado, seria realizado um 
mutirão de limpeza na Praia de Barrinha, convidou os vereadores e cidadãos para se fazerem 
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presentes, então parabenizou a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Icapuí, falou da 
importância de que as sessões sejam transmitidas por algum veículo de comunicação, se somou 
aos colegas vereadores, dizendo que estaria a disposição da Vila Esperança para trabalha em 
favor dela, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Ronaldo Lucas de Carvalho, que após saudar aos presentes falou que estaria a disposição da 
Vila Esperança, agradeceu a Deus por sua primeira sessão como vereador, e falou aos colegas 
que todos possam ser unidos e dedicados em seus mandatos, parabenizou ao atual presidente 
pelo seu trabalho, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes falou da legitimidade da 
reivindicação do senhor Duarte, pois durante os últimos quatro anos o sofrimento dos 
moradores da Vila Esperança, disse que tinha cobrando do gestor anterior, entraram em 
contato com a promotoria, mas nada foi feito, falou que nesta novo ano queriam desenterrar 
muitos projetos que estavam enterrados, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a presidência ao vice-presidente, o senhor Ronaldo Lucas da Costa, o qual passou a 
palavra pelo pequeno expediente ao vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, que após saudar aos 
presentes deus boas vindas a todos vereadores, tanto os veteranos, quanto aos novatos, lhe 
desejou sabedoria como a do rei Salomão, e que todos pudessem está unidos, bem como possa 
haver união entre o poder executivo e legislativo, pois desta forma, o povo seria beneficiado, 
disse que tinha cobrado do prefeito Lacerda que pudesse haver diálogo com a população e 
entre os vereadores, pois conversando se chegaria a um denominador comum mais rápido, e 
agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir 
Alcântara da Silva, que após saudar aos presente falou que esteve em algumas reuniões na 
comunidade de Barreiras, então disse que da forma que está na comunidade, não tem 
condições, falou que o atual prefeito se comprometeu a fazer uma avenida na comunidade, e 
muitos populares concordaram em recuar suas casas, para que essa avenida seja viabilizada, e 
agradeceu; não havendo mais inscritos, o senhor presidente declarou encerrada a presente 
sessão, e para constar, Eu, Artur Bruno Rebouças de Oliveira, lavrei a presente ata, que após 
lida e aprovada, será assinada por mim e quem de direito.  
 
 
 
 
 
 
 

Icapuí, 02 de Fevereiro de 2017. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2017. 
 
 
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: _______________________________________________________ 
 
Cláudio 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:___________________________________________________ 

 


