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ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, do Segundo Ano da 
Legislatura 2017-2020, realizada no dia 11 (onze) de outubro de 2018 (dois mil e dezoito), 
sob a presidência do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, onde estiveram presentes os 
seguintes Vereadores: 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, Normando Nonato da Silva e Ronaldo Lucas da Costa, ausentes os 
vereadores: Antônio Sérgio de Araújo e Marjorie Félix Lacerda Gomes. 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, a 
qual foi aprovada por unanimidade, em seguida, 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. Proposição 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. 
Proposição em tramitação. MOÇÃO DE PESAR Nº 036/2018. Autoria da Câmara Municipal 
de Icapuí. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Oceliano Moreira de 
Oliveira, ex-vereador deste Município, falecido na noite deste domingo, 07 de outubro de 
2018, aos 73 anos de idade, deixando saudades aos familiares, amigos e aos munícipes com 
quem dividiu a paixão pela sua terra. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE 
PESAR Nº 037/2018. Autoria do vereador Francisco Hélio Fernandes. Que sejam 
consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Francisco José Rebouças Rodrigues, 
falecido em 02 de outubro de 2018, aos 59 anos de idade. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 210/2018. Autoria da vereadora Érika Costa da Silva. INDICA 
ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a pavimentação das ruas da Serra de Cajuais, 
Serra de Mutamba, Vila Jardim Paraíso e da Comunidade de Quitérias. Proposição aprovada 
por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 211/2018. Autoria da vereadora Érika Costa da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reformada a escadaria de Cajuais. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 214/2018. Autoria do Vereador Artur Bruno 
Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma área de 
lazer e esportes na Comunidade de Quitérias. Proposição 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 o cidadão Gedson 
Carvalho, que após saudar aos presentes, falou sobre declarações dadas pelo deputado 
federal José Airton Cirilo em rádio local, disse que a doutora Silvana Sátiro tem direito de 
pedir votos para o seu candidato, pois tem contribuído para com o município, afirmou ainda 
que o deputado José Airton Cirilo deveria mandar recursos para melhoramento da saúde, 
pois faltava medicamentos, faltava médicos, exames e os cidadão enfrentavam grandes filas 
para terem atendimento em postos de saúde, por fim, disse que não estava defendendo 
políticos, e sim a população, e agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra a cidadã Sílvia da Comunidade de Redonda, que após saudar aos presentes, falou 
sobre o sistema de saúde, exemplificando que no dia anterior tinha chegado o exame de um 
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cidadão que tinha falecido há dois meses e necessitava deste exame  com urgência, disse 
que doutora Silvana Sátiro prestava serviços ao município, assim como o deputado José 
Airton, e relatou que tinha encontrado um professor que votava nele por que o mesmo tinha 
ajudado na sua formação, reiterou que tudo isso era prestação de serviço e a população era 
agradecida por estas ações, disse ainda que a saúde não era feita apenas de equipamentos, 
mas também de exames e os pobres recorriam ao hospital militar, por fim, questionou 
declaração do deputado José Airton Cirilo em que afirma que ela deveria usar seus próprios 
recursos para fazer essas ações, e se dirigiu ao prefeito, dizendo que ao invés de compactuar 
com essa conversa suja deveria dar honraria ao mérito por prestação de serviço os 
Município de Icapuí porque ela trabalha há quase trinta anos em prol do povo, e agradeceu. 
Ao contínuo, o senhor presidente passou a palavra a cidadã Elizabete Santiago, que após 
saudar aos presentes, falou sobre a campanha eleitoral e a participação da doutora Silvana 
Sátiro nela, onde ela esteve em sua casa na comunidade de Morro Alto, e teve a participação 
de várias pessoas, inclusive de pessoas que não foram convidadas, nem ajudadas por ela, 
mas que viam o trabalho desempenhado por ela e pelo vereador Francisco Kleiton Pereira e 
eram gratas, em seguida, afirmou que querer tirar aquela mulher do hospital militar era um 
crime contra os cidadãos icapuienses,  e que queriam ter o povo de Icapuí várias “Silvanas” 
nos demais hospitais de Fortaleza, e agradeceu. Não havendo mais oradores inscritos, 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, agradecei aos cidadãos icapuienses que votaram nos candidatos apoiados por ele 
e pelo vereador Antônio Sérgio de Araújo, que foram Luisiane Lins e Acrísio Sena, em 
seguida, leu a quantidade de votos tiradas em cada comunidade e agradeceu, por fim, disse 
que estava feliz com a quantidade de votos dada os seus deputados e diferentemente do 
que tinham dito, não tinham oferecido mil votos a deputada Luisiane Lins por que votos 
prometidos são votos comprados, e informou que tinha sido criado um grupo em prol da 
democracia com relação a eleição de presidente do Brasil, pois estavam querendo tirar os 
direitos dos trabalhadores, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra 
ao vereador José Almir Alcântara da Silva, que após saudar aos presentes, disse que era 
muito bom da resposta ao povo, informou que no dia anterior recebeu a notícia de que as 
ambulância prometidas pelo deputado Evandro Leitão tinham chegado, depois de três dias 
da eleição, disse que Evandro Leitão era o único que tinha firmado compromisso e 
cumprido, agradeceu aos votos dados ao deputado no centro e demais comunidades do 
município, totalizando novecentos e oitenta e cinco votos, em seguida, informou que os 
recursos do calçamento da comunidade do INCRA e região chegará pois os recursos já estão 
disponíveis, por fim, agradeceu ao vereador Francisco Kleiton Pereira pela parceria, e cobrou 
a continuação do calçamento da rua Joca Galdino, a abertura do mercado público, bem 
como garantir condições aos marchantes, disse que o deputado José Airton Cirilo foi infeliz 
no comentário que fez com relação a doutora Silvana Sátiro porque não conhecia o trabalho 
dela, e agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes, falou que o resultado  para o 
sucesso eleitoral era o trabalho, que o resultado obtido nas ursas era fruto do trabalho de 
doutora Silvana Sátiro no município há mais de vinte anos, cidadã icapuiense porque lhe foi 
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concedido e que tem casa no município porque ama essa terra, disse de que seu trabalho foi 
reconhecido por outros deputados que se solidarizaram com as declarações feitas sobre ela, 
informou que os índices do hospital militar são impressionantes e superam os demais 
hospitais de Fortaleza na realização de cirurgias, mesmo os que receberam maiores volumes 
de recursos, disse ainda que devido essa atuação a UNIFOR investirá mais de dois milhões de 
reais para que os alunos façam estágios lá, o que beneficiará o Estado e Icapuí, relembrou 
que há seis anos o hospital militar estava prestes a fechar e hoje é referência devido a 
competência e trabalho, e por fim, agradeceu os votos dado aos candidatos e disse que 
viriam mais benefícios e melhorias para o povo de Icapuí, e agradeceu. Ato contínuo, o 
senhor presidente, passou a palavra ao vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira, após 
saudar aos presentes, falou que o povo reconhece que trabalha em prol dele e era inegável 
que doutora Silvana Sátiro assim o fazia há muitos anos em Icapuí, disse que o deputado 
José Airton Cirilo tinha falado em momentos de raiva, mas que achava que ele se retrataria, 
em seguida, falou ainda da atuação do governo municipal na área da saúde, onde vários 
postos foram abertos e estão funcionando, onde o hospital estava fechado e hoje está 
funcionando, disse que ainda tinha melhorias as serem feitas, e reiterou a contribuição de 
cada um na melhoria do município, por fim, agradeceu aos cidadãos que votaram na 
deputada Fernanda Pessoa, e em José Airton Cirilo, e afirmou que os retornos viriam 
brevemente, e agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente, passou a palavra ao vereador 
Normando Nonato da Silva, após saudar aos presentes, falou que parabenizava aos 
cidadãos que estavam na sessão em defesa da doutora Silvana Sátiro, disse que era 
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no município e que conhecia porque a primeira 
comunidade que ela tinha passado tinha sido Redonda, disse que hoje ela tinha casa em 
Retiro Grande doada pelos moradores daquela comunidade, sem seguida, falou sobre a 
eleição do deputado Eduardo Bismarck e Leonardo Araújo que foi bem votado na 
comunidade de Redonda, falou que politica não se fazia de salto alto, mas de chinelo 
havaianas, com humildade e não somente em tempos de eleição, em seguida, falou que as 
comunidades tinham que sentar com os seus candidatos e reivindicar melhorias como 
pavimentação do Retiro Grande, como sentará para reivindicar a creche pró-infância II para 
Redonda, por fim, disse que todos da comunidade lhe conhecem e sabem que jamais fez 
algo para que a polícia estivesse em seu encalço, mas tinham feito uma armadilha com a 
polícia para passarem a impressão de que teria agido de má fé, e agradeceu. Ato contínuo, o 
senhor presidente, passou a palavra ao vereador Cláudio Roberto de Carvalho, após saudar 
aos presentes, falou sobre a atuação da doutora Silvana Sátiro, dos vereadores Francisco 
Kleiton Pereira e Francisco Hélio Fernandes Rebouças, que muito tem contribuído para o 
setor da saúde no município, disse que tinha que ser reconhecido também a contribuição da 
prefeitura que tem disponibilizado veículos e ônibus para levarem os cidadão a diversos 
hospitais da capital sem distinção de qualquer natureza, em seguida, falou sobre o Odorico 
Monteiro que na eleição passada tirou cerca de novecentos e cinquenta votos em Icapuí, 
que enviou seiscentos mil reais para o custeio da saúde no município, mas isso não era visto, 
reiterou que tinha sido uma perda para o município e que diante da competência dele 
estaria em algum cargo no governo estadual, em seguida, agradeceu a votação dada os seus 
candidatos Leonardo Araújo que obteve mais de oitocentos votos, e agradeceu. Ato 
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contínuo, o presidente em exercício passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, 
que após saudar aos presentes, agradeceu a todos os cidadãos que receberam seu grupo 
político nesta eleição, em seguida, esclareceu que diferentemente do que diziam ele não 
tinha traído Dedé Teixeira por não ter apoiado Acrísio Sena, disse que não poderia apoiar 
todos e deixá-los felizes, e tinha optado por fortalecer o grupo político que sempre esteve 
com ele que apoiou Osmar Baquit e José Airton Cirilo, logo após, em aparte o vereador José 
Almir Alcântara da Silva, reiterou a importância do apoio de um grupo político auxiliando o 
vereador, e trabalhando em prol dos cidadãos, pois havia muitos políticos e cabos eleitorais 
que não trabalham e tem outros interesse, por fim, o vereador Ronaldo Lucas da Costa,  
agradeceu a votação ao deputados José Airton e Osmar Baquit que foi expressiva, e diante 
disso restava discutir melhorias para o município, 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 31ª (trigésima primeira) 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, 11 de outubro de 2018. 
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