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Ata da 22ª (vigésima segunda) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 12 (doze) de Julho de 

2018 (dois mil e dezoito), sob a presidência do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, onde se reuniram os 

seguintes Vereadores: Antônio Sérgio de Araújo, Artur Bruno Rebouças de Oliveira, Cláudio Roberto 

de Carvalho, Erika Costa da Silva, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, José 

Almir Alcântara da Silva, 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 LEI Nº 016/2018. Iniciativa 

do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre repasse ao Instituto Internacional de Pesquisa e 

Responsabilidade Socioambiental Chico Mendes, CNPJ: 07.001.150/0001-69 e dá outras providências. 

Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI 017/2018. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Altera 

os artigos 1º; 4º, 6º, 8º, 9º, 10º e 12º da Lei nº 205/95 de 27 de Novembro de 1995. Proposição em 

tramitação. PROJETO DE LEI Nº 019/2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir, adicional ao vigente 

orçamento, o Crédito Especial que indica, e dá outras providências. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 002/2018. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Altera o §2º da Lei Complementar Municipal nº 

064/2017, de 03 de Fevereiro de 2017, e dá outras providências. PROJETO DE EMENDA À LEI 

ORGÂNICA Nº 001/2018. Iniciativa dos vereadores CLÁUDIO ROBERTO, FRANCISCO KLEITON, 

RONALDO LUCAS e JOSÉ ALMIR. Confere nova redação ao artigo 23 da Lei Orgânica do Município de 

Icapuí-Ceará, estabelecendo o pagamento de 13º Salário e Férias para os Agentes Políticos, no âmbito 

do Poder Legislativo. Projeto discutido, votado e aprovado em 1º turno, sendo 08 (oito) votos a favor e 

01 (uma) abstenção. PROJETO DE LEI 007/2018. Iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Icapuí. Altera a lei nº 724/2018 de 1º Novembro de 2017. Projeto em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 

009/2018. Iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Icapuí. Altera artigos da Lei nº 700/2017, 

de 22 de Junho de 2017 que dispõe sobre a criação e implantação do Controle Interno do Poder 

Legislativo de Icapuí, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 011/2018. Iniciativa do Vereador 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças. Denomina Corredor da Comunidade de Quitérias e dá outras 

providências. INDICAÇÃO Nº 173/2018. Iniciativa do Vereador Ronaldo Lucas da Costa.  INDICA ao Chefe 

do Poder Executivo que seja disponibilizada gratuitamente internet sem fio para os principais 

logradouros do nosso Município, tais como: Praça Central, Praça do Salgadinho, Mirante da Gruta, 

Mirante da Serra do Mar, Passarela do Requenguela, Calçadão de Barreiras, Praia de Redonda e demais 

pontos turísticos de Icapuí. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 174/2018. Iniciativa dos 

Vereadores Ronaldo Lucas e José Almir. INDICAM ao Chefe do Poder Executivo que seja entregue, com 

urgência, o Mercado Público, devido à situação dos feirantes na Praça Central. Proposição aprovada por 

unanimidade. INDICAÇÃO Nº 175/2018. Iniciativa do Vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao 

Chefe do Poder Executivo que sejam instalados 03 (três) postes de iluminação pública na Comunidade 

de Requenguela, do final da rua até a passarela. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 176/2018. 

Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita 

a abertura e calçamento da Rua Joca Galdino até a Ladeira de João Paulino. Ato contínuo, o senhor 

presidente declarou aberto a tribuna popular e não havendo inscritos, declarou aberto o grande 

expediente, passando a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar aos 

presentes parabenizou a equipe do SAAE, bem como a prefeitura de Icapuí, pela perfuração de poços 

para melhoria da qualidade da água para população, falou ainda que conseguiu duas emendas 

parlamentares para Icapuí, das quais uma foi destinadas para compra de duas ambulâncias, e a outra 

está esperando a entrar nos cofres da prefeitura, mas que está em contato para que esta emenda seja 

logo disponibilizada, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 

Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes cobrou a implantação efetiva do 
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Departamento de Trânsito Municipal, bem como que se convoque alguns vigias os quais foram 

aprovados no concurso público; falou também sobre uma reivindicação dos psicólogos, os quais cobram 

a equiparação de sua remuneração com as tabelas de nível superior, falou da dificuldade financeira 

enfrentada pelo município, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 

vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou que a aprovação de 

setenta por cento da gestão municipal pela população, falou de feitos pela cidade através da atual 

gestão, disse que não se calaria, que cobraria dos secretários,  questionou qual governo mais teria 

investido no terceiro setor, falou da reforma do mercado, a qual está acontecendo, que não poderia 

mais se permitir os vendedores na praça central, falou que as unidades básicas de saúde iriam de dispor 

de atendimento psiquiátrico, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 

vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos presentes falou a respeito da conquista da 

ampliação da rede do SAAE, nas áreas da Serra do Mar e Barreiras, disse também que conseguiu através 

da secretaria de trabalho e desenvolvimento social, a implementação de vinte e cinco bolsas do 

programa Pró-jovem, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos presentes parabenizou os agentes 

comunitários de saúde pela aprovação do piso nacional, falou ainda sobre a não realização dos exames 

pela clínica vencedora da licitação, disse que não adianta falar mentiras, pois apenas seria possível tal 

serviço quando pagarem as dívidas à clínica que prestava serviço anteriormente, e agradeceu; ato 

contínuo, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Erika Costa da Silva, a qual após saudar aos 

presentes deixou registrado os seus agradecimentos, pelos trabalhos prestados à população, por ter 

atendido um de seus pedidos, na construção de uma rua, agradeceu ainda ao prefeito pelas mesmas 

causas, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente se pronunciou pelo grande expediente, 

esclareceu para população da Comunidade de Melancias, a qual enfrenta dificuldades na questão do 

calçamento, disse que a prefeitura não é responsável por aquela via, mas sim o governo do Estado, lei 

então um esclarecimento feito pela própria comunidade, a qual agiu por conta própria, construindo 

lombadas, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente encerrou o grande expediente, e em ato 

contínuo declarou aberto o pequeno expediente, passando a palavra ao vereador Antônio Sergio de 

Araújo, o qual após saudar aos presentes cobrou que o Poder Executivo faça o pagamento das diárias 

aos técnico de enfermagens que acompanham pacientes para locais fora do município, e agradeceu; ato 

contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após 

saudar aos presentes, pediu para que a população pudesse escolher o melhor para o Brasil nesta 

próximas eleições, e falou que tinha conversado com o seu deputado estadual pedindo para que ele não 

o decepcione, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir 

Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes falou de sua tristeza pelo fato ocorrido na Rádio 

FM, por ter sido vetado na hora de falar naquela emissora, então agradeceu ao apresentador João Filho, 

por não ter o deixado entrar, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 

vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira, o qual após saudar aos presentes fez um balanço de sua 

atuação neste primeiro semestre junto aos seus colegas vereadores, e agradeceu; ato contínuo; o 

Senhor Presidente declarou encerrada a 18ª (décima oitava) 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, 12 de Julho de 2018.
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LISTA DE ASSINATURA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2018. 

 
 
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: _____________________________________________________ 
 
Erika Costa da Silva:_____________________________________________________________ 
 
Francisco Hélio Fernandes Rebouças: _______________________________________________ 
 
Francisco Kleiton Pereira: ________________________________________________________ 
 
José Almir Alcântara da Silva: _____________________________________________________ 
 
Normando Nonato da Silva: ______________________________________________________ 
 
 
 

 

 

  


