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Ata da 6ª (sexta) 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 
Março 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 004/2017. 
Altera os artigos 1º, 2º, 3º, 6º e 7º da Lei nº 543/2010, que dispõe sobre a Criação do Fundo de 
Defesa do Meio Ambiente – FUNDEMA e dá outras providências. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 005/2017. Dispõe sobre a 
adoção de medidas compensatórias e mitigadoras aos impactos negativos sobre o Meio 
Ambiente, provenientes das atividades e ações antrópicas, tais como construção de edificações, 
loteamentos, obras de vias de rodagem expressas e similares e supressão de vegetação no 
Município de Icapuí e dá outras providências. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Esta 
proposição está em tramitação. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017. Concede 
Título Honorário de Cidadã Icapuiense a Sra. Maria Zenira Soares. Iniciativa do Vereador 
Antônio Sérgio de Araújo. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação onde foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
003/2017. Concede Título Honorário de Cidadão Icapuiense o Sr. Francisco Joacir de Oliveira.  
Iniciativa do Vereador Antônio Sérgio de Araújo. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação, onde foi aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº 
005/2017. Institui o Dia Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes e dá outras providências. Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. Esta 
proposição está em tramitação. PROEJTO DE LEI Nº 006/2017. Fica denominada “Raymundo 
Sebastião Biserra” a rua conhecida como Rua do Farol. Iniciativa do Vereador Cláudio Roberto 
de Carvalho. Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 007/2017. Concede 
reajuste aos vencimentos dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo Municipal e dá 
outras providências. Iniciativa da MESA DIRETORA. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 008/2017. 
Dispõe reajuste aos vencimentos dos servidores públicos comissionados do Poder Legislativo 
Municipal e dá outras providências. Iniciativa da MESA DIRETORA. Esta proposição foi posta em 
discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI 
Nº 009/2017. Institui o Dia do Evangélico no Município de Icapuí e dá outras providências. 
Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. Esta proposição está em tramitação. 
PROJETO DE LEI Nº 010/2017. Dispõe sobre a denominação de ruas do Conjunto Habitacional 
América Alves da Silva, na Comunidade de Barrinha e dá outras providências. Iniciativa do 
vereador Claudio Roberto de Carvalho. Esta proposição está em tramitação. REQUERIMENTO 
Nº 006/2017. REQUER que seja encaminhado oficio ao Chefe do Poder Executivo solicitando 
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informações a respeito da implantação do DEMUTRAN, bem como sobre a convocação dos 
aprovados no Concurso Público para Agente de Trânsito. Iniciativa do Vereador Antônio Sergio 
de Araújo. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 007/2017. REQUER que seja encaminhado 
oficio ao Chefe do Poder Executivo solicitando informações a respeito do retorno do 
funcionamento da Rádio FM Educativa. Iniciativa do vereador Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 084/2017. Indica ao Chefe do Poder Executivo que 
seja efetivado o serviço de Resgate Municipal através da Secretaria de Saúde do Município. 
Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 085/2017. 
Indica ao Chefe do Poder Executivo que seja feita poda nas árvores de toda a extensão da Rua 
Teotônio Alcântara, no Pé da Serra de Icapuí. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. 
Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 086/2017. Indica ao Chefe do Poder Executivo que a Farmácia do 
Hospital Municipal funcione nos sábados, domingos e feriados. Iniciativa do Vereador Claudio 
Roberto de Carvalho. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação 
onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 087/2017.  Indica ao Chefe do Poder 
Executivo que solicite ao Governo do Estado o Programa de Habilitação Popular para o 
Município de Icapuí. Iniciativa do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. Esta proposição foi 
posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 088/2017. Indica ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a abertura do 
Corredor de Chico Pompilho para dar acesso até a nova Rua dos Pompeus, na Comunidade de 
Olho D’água. Iniciativa do Vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. Esta proposição foi 
posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 089/2017. Indica ao Chefe do Poder Executivo que seja construído um Centro 
de Fisioterapia no Município de Icapuí.  Iniciativa da Vereadora Erika Costa da Silva. Esta 
proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais proposições a serem discutidas, o Senhor 
Presidente encerrou a Ordem do Dia e declarou aberta a Tribuna Popular passando a palavra 
para a Popular Meire, da comunidade de Peroba, a qual após saudar aos presentes falou a 
respeito da falta de uma monitora de transporte no ônibus na sua comunidade bem como nas 
comunidades adjacentes, disse que procurou a chefe de gabinete para tratar do assunto, no 
entanto, a referida gestora a tratou muito mal, ferindo a sua dignidade, e que ela deveria tratar 
a população pois estava em seu cargo por causa do voto do povo, então pediu para os 
vereadores para tomarem medida a respeito de tal problema, e agradeceu; ato contínuo, não 
havendo mais populares a se pronunciar, o senhor presidente em exercício, Ronaldo Lucas da 
Costa, declarou aberto o grande expediente, passando a palavra ao vereador José Almir 
Alcântara da Silva, que após saudar aos presentes fez um apelo ao governo municipal a 
respeito de acúmulo de água empoçadas pelas ruas do município, que o prefeito possa tomar 
medidas sobre tal assunto, falou também que seria importante para a população que a 
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Farmácia do Hospital funcionasse durante fim de semanas e feriados, falou ainda que tiveram 
uma reunião com a comunidade de Morro Pintado, que na ocasião foram ouvidas as 
reivindicações dos moradores, e disse esperar que o prefeito possa cumprir o que prometeu na 
referida reunião, a saber, se comprometeu que após o inverno faria as obras de urbanização 
em todas as ruas daquela comunidade, e continuando sua fala agradeceu ao prefeito por está 
tomando as medidas necessárias para revitalização da iluminação pública em todo o município, 
e agradeceu; Ato contínuo, não havendo mais vereadores a se pronunciarem, pelo grande 
expediente, o senhor Presidente em exercício declarou aberto o pequeno expediente passando 
a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, que após saudar aos presentes falou que 
esteve no setor de endemias do município, e que foi informado que o carro fumacê foi 
solicitado a secretaria do estado, no entanto, o pedido foi negado pela referida secretaria, 
então aconselhou a população a vigiar as áreas próximas à sua casa, vendo se existem pontos 
de possíveis focos de mosquito, e também convidou a população para a regata da comunidade 
de Barreiras, a qual será realizada na semana santa, então convidou patrocinadores para 
apoiarem esta iniciativa, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente em exercício declarou 
encerrada a 6ª (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 março de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE MARÇO 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: _____________________________________________________ 

  

 


