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Ata da 3ª (terceira) 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 16 (dezesseis) 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, 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 003/2017: 
Dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas “Citronela” e “Crotalária”, como método  
natural de  combate à dengue e dá outras providências. Iniciativa do Sr. Vereador Antônio 
Sérgio de Araújo. Está proposição foi retirada da pauta para fazer adequações propostas pela 
comissão de Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 004/2017: Fica denominada “Otília Benedita 
Rodrigues” a travessa que se inicia na rua conhecida como acesso a Vila de Cima e finda na 
residência do Sr. Francisco José da Silva, na Praia de Quitérias. Iniciativa do Sr. Vereador 
Francisco Hélio Fernandes Rebouças. Esta proposição está em tramitação. REQUERIMENTO Nº 
002/2017: REQUER que seja encaminhado ofício ao Governo Estadual solicitando a perfuração 
de poço profundo, bem como a aquisição de dessalinizador para ser instalado no centro da 
cidade de Icapuí. Iniciativa do Sr. Vereador José Almir Alcântara da Silva. Esta proposição foi 
posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 044/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reativada a Casa do 
Idoso na Comunidade de Cajuais, que funcionava em prédio de propriedade do Município. 
Iniciativa do Sr. Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. Esta proposição foi posta em discussão 
e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 045/2017: 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento da orla da Praia de Barrinha. 
Iniciativa do Sr. Vereador Ronaldo Lucas da Costa. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 046/2017: 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída área de lazer no Estádio Municipal 
onde possam ser desenvolvidas atividades de atletismo, voleibol e futebol society. Iniciativa do 
Sr. Vereador Ronaldo Lucas da Costa. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente 
em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 047/2017: INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feita a reforma do Ginásio José do Carmo Rebouças, no Centro de 
Icapuí. Iniciativa dos Srs. Vereadores Ronaldo Lucas da Costa/Artur Bruno Rebouças Oliveira. 
Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 048/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
reforma de todas as quadras de esporte do Município. Iniciativa do Sr. Vereador Ronaldo Lucas 
da Costa. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 049/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
seja solucionada a problemática das águas das chuvas que ficam acumuladas águas da chuva 
nas ruas do centro de Icapuí, mais especificamente em frente ao mercado público. Iniciativa do 
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Sr. Vereador José Almir Alcântara da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 050/2017: 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma descida ligando a Vila Chico 
Dantas ao fim da Rua Engenheiro Francisco de Assis, no Centro de Icapuí. Iniciativa do Sr. 
Vereador José Almir Alcântara da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 051/2017: 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja dada continuidade ao calçamento das Ladeiras de 
Joãozinho Casqueiro até Bastião e de Pedro de João Paulino até a Rua Chico Félix. Iniciativa do 
Sr. Vereador José Almir Alcântara da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 052/2017: 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a reestruturação do Estádio Municipal de 
Icapuí. Iniciativa do Sr. Vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. Esta proposição foi posta 
em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
Nº 053/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam colocadas na cidade de Icapuí 
placas das praias do Município contendo informações turísticas, tais como: hospedagem, 
gastronomia e belezas naturais. Iniciativa do Sr. Vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. 
Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 054/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam 
instalados fotosensores em todo o Município de Icapuí Iniciativa do Sr. Vereador Artur Bruno 
Rebouças de Oliveira. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação 
onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 055/2017: INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feito o conserto do calçamento e da iluminação pública com reposição de 
luminárias na rua onde mora Isabel de João Tana, próximo ao Farol. Iniciativa do Sr. Vereador 
Cláudio Roberto de Carvalho. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 056/2017: INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feito o calçamento e instalada a iluminação pública na Rua do Farol 
(rua que fica na esquina com o bar de Dedé do Farol). Iniciativa do Sr. Vereador Cláudio 
Roberto de Carvalho. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação 
onde foi aprovada por unanimidade.  INDICAÇÃO Nº 057/2017. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a recuperação do calçamento e iluminação pública na Rua Miguel Reis 
e Ladeira de João Tana. Iniciativa do Sr. Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. Esta proposição 
foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 058/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento do 
trecho que dá acesso ao Cemitério da Comunidade de Ibicuitaba, iniciando no colégio, bem 
como a construção de um estacionamento em frente ao cemitério. Iniciativa do Sr. Vereador  
José Almir Alcântara da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 059/2017: INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feita a conclusão do calçamento da Rua Teotônio Alcântara. Iniciativa 
do Sr. Vereador José Almir Alcântara da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 060/2017: 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a restauração da iluminação pública da 
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Comunidade do INCRA. Iniciativa da Sra. Vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. Esta 
proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 061/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
iluminação pública da Comunidade de Melancias de Baixo. Iniciativa da Sra. Vereadora Marjorie 
Félix Lacerda Gomes. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação 
onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 062/2017: INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja construída uma quadra de esportes na Comunidade de Gravié. Iniciativa do 
Sr. Vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, não havendo 
mais proposições a serem apreciadas, o Sr. Presidente, encerrou a Ordem do Dia e declarou 
aberta a Tribuna Popular, e, não havendo inscritos na Tribuna Popular, declarou aberto o 
Grande Expediente, e não havendo também inscritos, passou ao Pequeno Expediente onde o 
Vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças, após saudar aos presentes, se pronunciou 
informando que ele o vereador Sérgio Araújo conseguiriam a emenda para reforma do porto da 
Barra Grande junto ao deputado Dedé Teixeira, disse ainda que que procuraria o engenheiro da 
prefeitura para adequação dos valores do projeto com o da emenda, disse ainda que a 
prefeitura precisava estar adimplente para receber os recursos, por fim, cobrou que as sessões 
fossem transmitidas pela Rádio Educativa, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
passou a palavra a Vereadora Erika Costa da Silva, que após saudar aos presentes, falou que a 
prefeitura não realizaria o carnaval na cidade, mas um grupo de jovens, empresários e políticos 
estão se organizando para fazer um carnaval simples, e que ela ficou encarregada de arrecadar 
as contribuições dos vereadores, e agradeceu. Ato contínuo o Senhor presidente passou a 
palavra ao Vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes, informou que 
no dia seguinte seria realizada reunião na câmara para discussão do plano diretor no município, 
e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças, que após saudar aos presentes, pediu ao líder de governo que procurasse 
saber o motivo pelo qual sala de aula direcionada a alunos especiais ter sido fechada, e que 
funcionava na escola Carlota Joaquina, visto que era mantida por recursos federais, por fim, 
informou que em reunião com o chefe da Casa Civil, Nelson Martins, solicitou a realização do 
projeto do ginásio e da operação tapa-buracos, e o mesmo se comprometeu a encaminhar ao 
governador, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador 
Antônio Sérgio de Araújo, que após saudar aos presentes, reivindicou a realização de paliativo 
no calçamento da Rua Teotônio Alcântara, reivindicou ainda que as sessões fossem 
transmitidas pela rádio, a caracterização dos carros que prestam serviços para a prefeitura, e  
por fim, disse que o carnaval não poderia deixar de acontecer e mesmo sem a realização por 
parte da prefeitura os empresários  e interessados devem se organizar para que aconteça, disse 
ainda que tinha garantido junto ao secretário Dedé Teixeira pelo menos um dia no pé da serra, 
e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Cláudio Roberto 
de Carvalho, que após saudar aos presentes, informou que iria a Fortaleza em busca de 
patrocínios para a realização da regata na comunidade de Barreiras a ser realizada na semana 
santa, pediu o apoio dos vereadores nesta questão, e, por fim, informou que enviou ofício ao 
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escritório da Enel em Fortaleza, solicitando que a mesma cedesse o antigo prédio onde 
funcionava o escritório da Coelce para implantação do setor de fisioterapia, visto que o número 
de munícipes que precisam dos serviços de fisioterapia é elevado, e agradeceu. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Ronaldo Lucas da Costa, que após saudar aos 
presentes, falou sobre o carnaval informando que um grupo foi formado para apresentar 
alternativas para a realização da festa e que teria a participação de todos, contribuindo e 
conseguindo outros para contribuírem também, em seguida, agradeceu a empresa que está 
fazendo a manutenção da iluminação pública, ao prefeito pelo empenho em resolver os 
problemas causados pelas chuvas que trazem transtornos para alguns moradores, e agradeceu. 
Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a apalavra ao Vereador José Almir Alcântara da 
Silva, que após saudar aos presentes, agradeceu ao prefeito, ao secretario de obras, e a 
empresa da iluminação pelo trabalho que estão realizando no município, em seguida, disse que 
tinha visitado a comunidade de Vila Nova que está sofrendo com o problema de acúmulo de 
água e reivindicou a solução do problema, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
passou a palavra a Vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, que após saudar aos presentes, 
falou que os vereadores estavam no nobre proposito de trabalhar pelo povo de Icapuí, e pediu 
para que pensassem antes de falar para não magoar as pessoas, disse ainda que eram parte de 
um governo e que o defenderiam por acreditar nele, pois o proposito do governo era contribuir 
com a sociedade buscando melhorias, e agradeceu. Ato contínuo, não havendo mais 
vereadores a se pronunciarem, o senhor Presidente declarou encerrada a 3ª (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, 16 de Fevereiro de 2017. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 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:_____________________________________________________ 

  

 


