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Ata da 36ª (trigésima sexta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no 
primeiro (dezesseis) de Novembro de 2017 (dois mil e dezessete), sob a presidência do 
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, Erika Costa da Silva, Felipe Maia de Oliveira Rebouças, Francisco Kleiton 
Pereira, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara 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 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 retirada. 
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. PROJETO DE LEI 026/2017. Autoriza o Município de 

Icapuí, Estado do Ceará, a firmar convênio (Termo de Parceria) com entidades não 

governamentais e sem fins lucrativos, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida 

– Entidades e dá outras providências. Proposição aprovada por unanimidade. PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 008/2017. Iniciativa da MESA DIRETORA. Ficam 
Reprovadas as Prestações de Contas de Governo do Município de Icapuí relativas ao 
exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Senhor JOSÉ EDILSON DA SILVA, 
na forma que indica e dá outras providências. 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 aprovado por 
unanimidade. PROJETO DE LEI 040/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da 
Costa. Dispõe sobre a denominação de Ruas na Comunidade Retiro Grande. 
Proposição aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 041/2017. Iniciativa do 
vereador Claudio Roberto de Carvalho. Ficam incluídas no Calendário Oficial do 
Município de Icapuí as Regatas da Praia de Barrinha e da Praia de Barreiras. Proposição 
em tramitação. PROJETO DE LEI 042/2017. Iniciativa do vereador Felipe Maia de 
Oliveira Rebouças. Dispõe sobre a autorização e regulamentação da prescrição 

farmacêutica no âmbito do Município de Icapuí e dá outras providências. Proposição em 

tramitação. PROJETO DE LEI 043/2017. Torna de utilidade pública a Associação dos 

Moradores de Picos. Proposição em tramitação. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 

009/2017. Que sejam consignados votos de congratulação ao Sr. Antônio Mauro 

Braga, professor de nosso Município, pois o mesmo tem prestado um serviço de 

extrema importância para nossa cidade, contribuindo com a educação, cultura e artes de 

nossa cidade. Vale salientar o seu trabalho histórico, à frente da Ginástica de Icapuí. 
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Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 

010/2017. Que sejam consignados votos de congratulação a Escola de Ensino 

Fundamental Professora Mizinha pela realização da II AMOSTRA CIENTÍFICA, 

realizado durante os dias 09 e 10 de novembro. A II Amostra Científica da EEF 

Professora Mizinha cumpriu um papel fundamental diante de nossa busca incessante 

para obtermos um conhecimento mais significativo em nossos educandos, a partir de 

suas práticas, experiências e pesquisas. A citada amostra vem para contribuir com essa 

estratégia e acima de tudo mobilizarmos toda a comunidade escolar em prol da 

qualidade de nossa educação pública. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
280/2017. Iniciativa do Vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder 

Executivo que seja incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município a “Amostra 

Cientifica Municipal”. INDICAÇÃO Nº 281/2017. Iniciativa do Vereador Francisco 
Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a melhoria da 
estrada vicinal que liga Barreiras da Sereia, iniciando na casa de banho até a Vila Nova. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 276/2017. Iniciativa do 
Vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita 
a melhoria da estrada vicinal que liga o Corredor de Zé de Tibúrcio até a casa da mãe 
de Alexandre das Parabólicas. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
277/2017. Iniciativa do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. 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. Proposição aprovada por unanimidade.  INDICAÇÃO 
278/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao chefe do 
poder executivo que seja feita a pavimentação das ruas do Conjunto habitacional 
América Alves da Silva, na comunidade de Barrinha. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO 279/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da 
Silva. ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma da ladeira de Vila Nova e a 
construção da mureta de proteção da ladeira. Proposição aprovada por unanimidade. 
Ato contínuo, o senhor presidente declarou aberto a tribuna popular, e passou a 
palavra ao popular, conhecido como “Pintadinho”, o qual após saudar aos presentes 
reclamou que o seu remédio estava em falta na farmácia do hospital há dois meses, 
reclamou também da péssima qualidade, reclamou da atuação da Polícia Militar em 
Icapuí, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao popular 
José Rodrigues, o qual após saudar aos presentes agradeceu à secretaria de 
Infraestrutura, por ter conseguido as moradias para sua comunidade, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor declarou aberto o grande expediente, e em atendimento ao ofício 
enviado pelo vereador Claudio Roberto, passou a palavra ao Diretor Administrativo do 
SAAE, o senhor Marcelo, o qual após saudar aos presentes falou a respeito das ações 
da referida autarquia, falou da situação técnica do SAAE, da situação financeira e das 
ações que pretende fazer, a agradeceu; ato contínuo, após o discurso do referido 
secretário, os senhores vereadores fizeram questionamentos, e na oportunidade 
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foram sanadas as suas dúvidas; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
Tenente Ricardo Ponciano, comandante da Polícia Militar em Icapuí, o qual após 
saudar aos presentes falou a respeito das ações da polícia militar em Icapuí, das 
prisões feitas, das ações educativas, pediu apoio da população, e agradeceu; nesta 
oportunidade, também foram feitos questionamentos sobre a sua atuação, e na 
oportunidade foram sanadas as suas dúvidas; ato contínuo, o senhor presidente 
declarou encerrada a 36ª (Trigésima sexta) 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 Novembro de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO 
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: _______________________________________________ 

 

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:_____________________________________________ 

 
 


