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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, do Segundo Ano da 
Legislatura 2017-2020, realizada no dia 18 (dezoito) de outubro de 2018 (dois mil e dezoito), 
sob a presidência do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, onde estiveram presentes os 
seguintes Vereadores: Antônio Sérgio de Araújo, 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, Marjorie Félix Lacerda Gomes, 
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, a qual foi aprovada 
por unanimidade, em seguida, passou à Ordem do Dia que consta o seguinte: PROJETO DE 
LEI Nº 021/2018. Autoria do PODER EXECUTIVO DE ICAPUÍ. Dispõe sobre a Estimativa da 
Receita e Fixação da Despesa do Município de Icapuí para o Exercício de 2019. (LOA 2019). 
Proposição em tramitação. 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 INDICAÇÃO Nº 215/2018. Autoria do vereador Francisco Kleiton 
Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que a Prefeitura faça convênio com clínicas 
particulares para a realização de exames complexos para a população de baixa renda. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 216/2018. Autoria do vereador Artur 
Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
pavimentação da Rua dos Pássaros, em Serra do Mar, próximo à residência do Sr. Jair. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 217/2018. Autoria do vereador Artur 
Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma 
área de lazer e esportes na Vila Adalgisa, em Olho D`água. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 218/2018. Autoria do vereador José Almir Alcântara da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma Areninha na Comunidade de 
Morro Pintado. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 219/2018. Autoria do 
vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
construída uma lombada ao lado do Posto de Saúde da Comunidade de Morro Pintado, uma 
na Vila da Palha e outra na Estrada da Mata. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 220/2018. Autoria do vereador Antônio Sérgio de Araújo. INDICA ao Chefe 
do Poder Executivo que seja disponibilizada uma sala bem estruturada para o atendimento 
do Pediatra no Hospital Municipal, a fim de que o mesmo possa fazer o atendimento de 
forma mais adequada, uma vez que o espaço atual não oferece boas condições para a 
atuação mais eficiente por parte do profissional. 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, e, não havendo populares inscritos, 
encerrou-a e declarou aberto o Grande Expediente, passando a palavra ao secretário de 
saúde, Sr. Reginaldo Alves das Chagas, em atendimento ao ofício nº 12/2018 do vereador 
Cláudio Roberto de Carvalho, que após saudar aos presentes,  falou sobre a denuncia feita 
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nas redes sociais por familiares de um paciente, informou que diferentemente do que diziam 
no vídeo, o paciente foi atendido, inclusive o vídeo tinha sido feito nas dependências do 
hospital, e todas estrutura do SUS tinha sido utilizada para atendê-lo, passando pelo PSF, 
SAMU, CAPS, hospital municipal, HMED e uma contra referência para o hospital de 
Messejana, disse ainda que a forma que a saúde em geral tem sido conduzida tem de ser 
discutida porque está sendo tratado apenas os sintomas e medicamentalização excessiva, 
em seguida, falou da PPI, que vai mudar a forma de compra dos medicamentos que é feita 
em conjunto com a União e Estado, e passará ser individual e terá como consequência o 
encarecimento e menor quantidade de variedades de remédios, disse ainda que o Estado 
queria tirar a responsabilidade de manter a PPI porque não está conseguindo 
operacionalizar e falou da necessidade de os vereadores reivindicarem junto aos deputados 
eleitos e do govenador a manutenção desse sistema, falou ainda da realização dos exames, 
disse que fez pactuação com a policlínica para a realização de mamografia e o número não 
está sendo atingido, disse que praticamente acabou a fila para o exames de ultrassonografia 
com a contratação da Dr. Luana, informou que a tomografia computadorizada está sendo 
pactuada com o HMED e a partir do próximo mês terá cerca de duzentas disponíveis, de 
cabeça, pescoço e tórax, por fim, disse que o sistema era caro e os medicamentos os quais 
foram compromissados em comprar estava nas mesas dos médicos e eles tinham ciência dos 
que poderiam ser adquiridos ou não. Ato contínuo, o senhor presidente determinou tempo 
de um minuto para que os vereadores fizessem questionamentos ao secretário, passando a 
palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, que o indagou a respeito do retorno do 
médico da UBS da comunidade de Mutamba para melhor assistência dos moradores desta 
localidade, em seguida, o vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, pediu que o 
secretário falasse sobre a realização dos exames laboratoriais, sobre a pactuação das 
cirurgias de catarata e explicasse porque pacientes estão sendo encaminhados para Tibau-
RN, com carros da secretária de saúde para consultas de ortopedia, em seguida, a vereadora 
Erika Costa da Silva, o questionou sobre a previsão de instalação do equipamento de RAIO-X 
novo e a possibilidade de realização de convênio para viabilizar uma casa de apoio para os 
pacientes em Fortaleza, e para a realização de exames de alta complexidade, em seguida, o 
vereador Ronaldo Lucas da Costa, o parabenizou pelo grande número de consultas mensais 
e disse que as UBSs sejam analisadas para que diminua as demandas do hospital e este 
tenha maior eficiência no atendimentos das urgências, reiterou que o a saúde no município 
tinha dado um salto de qualidade, em seguida, disse que está diariamente na secretaria de 
saúde e tem visto a evolução da qualidade na saúde, inclusive na parte estrutural, em 
seguida a vereadora Marjorie Félix Lacerda, o parabenizou pela explanação e atuação à 
frente da secretaria de saúde e o questionou sobre qual a solução que ele vislumbra que 
haja diminuição na quantidade de consultas no hospital municipal, visto que a quantidade 
de consultas nas UBS são determinadas pelo ministério da Saúde, em seguida, o vereador 
Jobede Reis Cirilo da Silva, reiterou os avanços na área da saúde no município e questionou 
qual a quantidade de consultas que são feitas nas Unidades Básicas de Saúde, em seguida, o 
vereador Antônio Sérgio de Araújo, o questionou sobre a conclusão da obra do PSF da 
comunidade de Mutamba, que está parado há quase dois anos, sobre a falta de 
medicamentos e aas filas nos postos de saúde para pegar a senha, em seguida, o vereador 
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José Almir Alcântara da Silva, o questionou o sobre o valor do repasse que a prefeitura faz 
para secretaria de saúde e pediu para que seja destinado um transporte a disponibilização 
da comunidade de Nova Belém e Gravier por conta da distância, em seguida, o vereador 
Artur  Bruno Rebouças de Oliveira, reiterou os avanços na saúde e parabenizou o secretário, 
e o questionou sobre a falta de medicamentos e a realização de exames laboratoriais 
básicos. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao secretário para que 
respondesse aos questionamentos, em seguida, o mesmo disse que estava sem médico no 
posto de saúde de Mutamba porque este pediu demissão, disse que o médico que estava 
em Nova Belém tinha saído e portanto estavam com duas vagas a serem preenchidas, disse 
que era difícil a contratação de médicos por conta que se exigia a carga horária de quarenta 
horas semanais, em seguida, quanto aos exames laboratoriais, disse que a empresa 
contratada fará os exames dentro do hospital e para isso foi licitada a reforma para 
instalação do laboratório, disse que próxima semana a CAF estaria sendo liberada para 
instalação do laboratório, quanto a pactuação das cirurgias de catarata, informou que o 
convênio foi feito com o município de Aracati e ainda não tinha dado previsão para o início 
desse processo, disse que se continuasse sem previsão faria com outro Centro, quanto a 
questão de Tibau-RN, disse que um caso específico e que a paciente não foi referenciada ou 
encaminhada para Tibau, informou ainda que a paciente é amiga pessoal da mulher do 
prefeito de Tibau e esta a disponibilizou o ortopedista, disse ainda que o carro foi cedido 
para que ela fosse levada para fazer uma consulta que ela mesma conseguiu, o que faria 
para qualquer um dos vereadores, quanto ao RAIO-X, disse que estava no setor de compras 
para que seja instalado, pois ele não poderia fazer sem uma licitação, quanto a quantidade 
de atendimentos no hospital, falou que o hospital estava atendendo pacientes que não eram 
o seu perfil, disse que a alternativa era outro modelo assistencial, provendo outro modelo 
de consumo de saúde, citando como exemplo pessoas que sofrem com obesidade fazendo 
controle da dieta com nutricionistas, as que sofrem com problemas de joelho fazendo 
caminhadas em grupo, promovendo a prevenção,  quanto ao posto de Mutamba, disse que 
havia um problema na prestação de contas, visto que tinha sido pago uma medição do 
aterramento interno que não foi feito, e isso impediu que o processo fosse retomado com 
ampliação e outra licitação terá que ser feita, quanto a psiquiatria,  disse já havia um médico 
psiquiatra no município, por fim, disse que  tinha uma relação de medicamentos pactuados e 
infelizmente alguns medicamentos prescritos estão fora desta relação e não pode ser 
disponibilizados, disse que havia trinta e sete pessoas atendidas com medicamentos por 
intermédio da judicialização, quanto a disponibilização de veículo para as comunidades de 
Nova Belém e Gravier, disse que teria que ser pensado, mas acha que o SAMU estava sendo 
subutilizado e atenderia essa lacuna, e informou ainda que já tinha dentista em Peixe Gordo 
e o consultório já esta sendo instalado naquela localidade, informou que o governo está 
repassando vinte e seis por cento do orçamento para saúde, e agradeceu. Ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra a vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, que após 
saudar aos presentes, agradeceu os votos dados aos candidatos apoiados por ela, bem como 
aos seus colaboradores e a população, disse que já tinha reivindicado ajuda junto ao 
deputado Osmar Baquit e que ajudaria primeiramente a comunidade de Belém e regiões 
vizinhas onde votada majoritariamente e depois estenderia às demais, em seguida, falou das 
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denúncias feitas por meio das redes sociais, disse que todo o trabalho feito pelo prefeito e 
pela equipe de saúde em quase dois anos pode ser descontruído por um pessoa,  disse que o 
prefeito tem sido presente na questão da saúde fazendo visitas constantes ao hospital e 
tomando medidas que são necessárias par o bom funcionamento da saúde, em seguida, 
falou sobre os serviços de iluminação públicas, agradecendo os servidores que atuam nessa 
área, e informando que todos as comunidades estão sendo contempladas, disse ainda que o 
prefeito precisava de pessoas que identificasse os problemas e os levassem  até ele para que 
fossem solucionados em conjunto, não de pessoas que viessem a descontruir o que está 
sendo feito, por fim, disse que as pessoas tem que ter responsabilidade quando se dirigem 
ao deputado José Airton Cirilo, chamando-o de covarde por palavras ditas em momentos de 
raiva, e se comprometeu a conversar com o prefeito com relação a contratação dos médicos 
que estão faltando, e agradeceu. Aro contínuo, o senhor presidente em exercício passou a 
palavra ao vereador Cláudio Roberto de Carvalho, que após saudar aos presentes, falou do 
prêmio Selo Verde recebido pelo município, em seguida, falou que a obra de calçamento da 
comunidade de Barrinha está sendo inicializada, e informou que se reuniria com o deputado 
Odorico Monteiro para debater os rumos do partido PSB, e que levará as demandas do 
município, que é a emenda de quinhentos mil reais para a Serra de Mutamba, a cobrança do 
projeto da unidade de pronto atendimento do hospital municipal, disse ainda que tem 
contribuído para saúde através de emendas e realização de exames e cirurgias, por fim, 
falou das visitas feitas nas comunidades e obras que estão sendo feitas com o prefeito 
Lacerda, e informou que a obra de pavimentação da estrada que liga Icapuí a Gravier já foi 
licitada e se reuniria com o deputado Leonardo Araújo para saber qual empresa foi 
vencedora e o início das obras, e agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, que após saudar aos presentes, 
reivindicou a que o SAAE fizesse a elevação da caixa d’água da comunidade de Ilha do Meio 
para que a água chegue as casa mais distantes, cobrou a conclusão da iluminação na parte 
de trás da comunidade de Peixe Gordo, por fim, falou sobre o processo eleitoral, disse que 
havia um sentimento de antipetismo, e não havia um projeto para o país, e pediu para que 
as pessoas fizessem uma reflexão e dessem um voto para o futuro do Brasil, e agradeceu. 
Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Normando Nonato da Silva, 
que após saudar aos presentes, agradeceu aos colaboradores e patrocinadores da Regata de 
Botes, promessa de campanha realizada em Redonda, informou os nomes dos vencedores e 
que entraria com projeto de lei nesta Casa criando o “Circuito de Velas” que comporá o 
calendário de eventos do município, em seguida, falou que a iluminação da Vila Esperança 
foi concluída e agradeceu ao prefeito pelo atendimento a sua indicação, reivindicou ao Sr. 
Nonato de Azarias para que faça as podas na comunidade de Redonda, reivindicou também 
que o SAAE faça o conserto da CE que liga Redonda a Mutamba que foi quebrada  para 
reparos na encanação, e agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador José Almir Alcântara da Silva, que após saudar aos presentes, agradeceu aos 
munícipes que estiveram juntos com os deputados apoiados por ele, disse que haveria 
respostas e que estas repostas já chegaram com a vinda das duas ambulâncias e com os 
duzentos mil reais para o calçamento das comunidades de CVTP e Nova Belém, disse que era 
candidato porque era o que sabia fazer, por fim, disse que estaria junto com o vereador 
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Francisco Hélio Fernandes com reação ao abastecimento da Ilha do Meio, e reivindicou a 
disponibilização de carro para as comunidades distantes para levar os pacientes, 
principalmente no período noturno, e agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente passou 
a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes, disse que se 
sentia honrado em estar na sessão fazendo valer os votos dos cidadão, em seguida, disse 
que reivindicaria três projetos, a farmácia popular, convenio com clinicas particulares para 
exames de alta complexidade, disse que incialmente poderia se achar que o gasto 
aumentaria, mas na verdade seria reduzido por prevenirá o desenvolvimento de doenças 
mais graves, e haveria a diminuição de gastos com transporte de pacientes a outras cidades 
e a capital, e a casa de apoio, disse que essas três ações haveria desenvolvimento da saúde, 
disse que não defendia redução de investimentos na saúde e na educação e essas seriam 
áreas de maior atuação no seu mandato, citou ainda a vinda de curso profissionalizantes que 
pretende trazer e outros que já estão sendo ofertados, em seguida, reivindicou ao secretário 
de obras a melhoria do beco dos Monteiros na comunidade do Berimbau e a ladeira do 
Berimbau repondo as pedras, reivindicou ainda a melhoria com piçarra na rua no final da vila 
Chico Dantas, por fim, falou da importância desse espaço e reiterou que o secretário de 
saúde tinha que procurar os médicos, e agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao vereador Antônio Sérgio de Araújo, que após saudar aos presentes, 
agradeceu os mil e vinte nove votos dado a deputada Luisiane Lins, disse que difícil era 
trazer uma candidata que tinha tirado trinta e sete votos e nessa ter irado essa votação 
expressiva, disse que via pessoas nas redes sociais dizendo que eles estavam acabados, mas 
que continuavam trabalhando em suas campanhas sem recursos, falou ainda da atuação 
dela junto as comunidades de todo o Estado, por fim, falou sobre a eleição presidencial, 
disse que gostaria de justificar o seu voto, e não apoiaria um candidato que diz ”sou 
homofóbico sim, e daí”, que diz que é a favor da ditadura, que o guru do candidato, o 
homem forte dele já tem o valor de todas as estatais do Brasil, que é racista e trata negros 
como animais, e que defende o ensino da educação básica seja dada a distância, por fim, 
disse que não votaria em candidato que incita a misoginia, que acha que mulher tem que 
ganhar menos porque engravida, e que trata a segurança pública com frases prontas como 
‘bandido bom é bandido morto”, e reiterou a necessidade de se dar um voto consciente, e 
agradeceu. Ato contínuo, não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente 
declarou encerrado o Grande Expediente e declarou aberto o Pequeno Expediente, 
passando a palavra a vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, que após saudar aos 
presentes, explicou que o projeto de pavimentação da comunidade de Nova Belém tinha a 
parceria do vereador Almir Alcântara que conseguiu emenda parlamentar de duzentos mil 
reais com o deputado Evandro Leitão, ela que conseguiu com o deputado José Airton Cirilo 
emenda no valor de quinhentos mil, e a prefeitura que complementará o valor do projeto, e 
reiterou que reivindicaria a instalação do consultório de odontologia para as comunidades 
da zona rural junto aos deputados que apoiou, e agradeceu. Ato contínuo, não havendo mais 
nenhum vereador inscrito, o presidente em exercício declarou encerrada a 33ª (trigésima 
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, 18 de outubro de 2018. 
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