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Ata da 9ª (nona) 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 06 (seis) de Abril 
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 006/2017. 
Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Cria o Conselho Municipal da Cidade do Município de 
Icapuí e dá outras providências. Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 
009/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o pagamento de anuidades a 
organizações sociais, sem fins lucrativos, que realizam atividades de defesa em favor das 
políticas públicas e interesses do Município e autoriza o Poder Executivo a vincular-se como 
associado das organizações sociais, sem fins lucrativos que especifica e a pagar as respectivas 
anuidades e dá outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 010/2017. 
Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Altera a redação da Lei nº 193/1995, de 21 de 
fevereiro de 1995, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e Cultura e dá outras 
providências. Esta proposição está em tramitação. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2017. 
Iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Autoriza a transferência de bens móveis em 
desuso da Câmara Municipal à Prefeitura Municipal de Icapuí. Esta proposição foi posta em 
discussão e posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 012/2017. Iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. Fica 
denominada “Raimundo Crispim” a rua que se inicia na residência do Sr. Eliabe e finda no 
cemitério, na Comunidade de Ponta Grossa. Projeto aprovado. PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 
013/2017. Iniciativa do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. Fica denominada “Antônio de Nel” 
a rua que se inicia próximo à ladeira e finda vizinho ao terreno do Sr. Amós, na Comunidade de 
Ponta Grossa. Projeto aprovado. PROJETO DE LEI DA CÂMARA MUNICIPAL Nº 014/2017. 
Iniciativa da Vereadora Erika Costa da Silva. Institui o Dia do Pescador e da Marisqueira no 
Município de Icapuí. Projeto em tramitação. INDICAÇÃO Nº 103/2017. Iniciativa do vereador 
Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a pavimentação 
com piçarra da rua do colégio da Comunidade de Peixe Gordo. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO 104/2017. Iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICA 
ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a pavimentação com piçarra da rua da Igreja 
Assembleia de Deus, na Comunidade de Manibu. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO 109/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feita uma casa de apoio para atendimento médico dos moradores da 
Comunidade de Arisa, uma vez que os mesmos estão sendo atendido debaixo de árvores. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 110/2017. Iniciativa do Vereador 
Ronaldo Lucas da Costa. ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a limpeza da Comunidade 
do Requenguela, no trecho da passarela até a mercearia do Sr. Ivo e que a comunidade seja 
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mobilizada para fazer parte do mutirão. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
111/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja criada uma Unidade Móvel de Saúde para atender os assentamentos e 
comunidades distantes das UBS, já que os moradores têm dificuldades de atendimento médico 
básico. Proposição aprovada por unanimidade.   INDICAÇÃO Nº 112/2017. Iniciativa do 
vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja enviada 
equipe de segurança para o Campo Maria Manduca durante a realização dos jogos do Peladão 
de Futebol 2017. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 113/2017. Iniciativa 
do Vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
regulamentada a isenção de pagamento das taxas de transporte escolar para os universitários, 
sobretudo, de forma prioritária, aos que apresentam situação de vulnerabilidade social e 
econômica. Algumas famílias enfrentam dificuldades financeiras, dificultando assim o custeio 
das viagens para as faculdades de Aracati e Mossoró. Proposição 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 ao Secretário de 
Educação Diumberto, o qual após saudar aos presentes falou sobre um projeto da secretaria de 
educação o qual visa dá aulas preparatórias para o Enem no auditório da referida secretaria, e 
agradeceu; Ato contínuo, não havendo populares inscritos, declarou aberto o grande 
expediente, e não havendo vereadores inscritos, declarou aberto o pequeno expediente 
passando a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, que após saudar aos presentes falou 
a respeito do reajuste dos servidores públicos do poder executivo, pediu ao chefe do poder 
executivo que pudesse de imediato o projeto que concedesse o reajuste a estes servidores, 
disse que está preocupado pelo fato de até agora não haver nada concreto sobre o tema, disse 
ainda que tem ouvido muitas reclamações dos servidores, dizendo que as contribuições 
previdenciárias aumentaram, pediu ao governo que se atentasse sobre o tema, para que o 
servidor não seja prejudicado por excessividade de descontos em seu salário defasado, falou 
ainda sobre as manifestações pelas ruas no Brasil em prol de parar as atrocidades feitas contra 
o povo menos favorecido, e agradeceu; Ato contínuo, não havendo mais inscritos no grande 
expediente, o senhor presidente encerrou o grande expediente e declarou aberto o pequeno 
expediente, passando a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, que após saudar aos 
presentes falou a respeito do repasse feito pelo governo municipal para patrocinar o 
Campeonato de Futebol de Areia, “Peladão”, agradeceu ainda ao presidente Jobede por 
atender aos vereadores, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes parabenizou o governo 
pelos feitos em prol do povo de Icapuí, disse que o existem problemas, os quais são assumidos 
pelo governo, mas que em casa um se busca a resolução estritamente, ressaltou o repasse feito 
às associações, falou ainda sobre o reajuste salarial dos servidores do executivo, que seria 
realizada uma reunião para por os pontos finais nas propostas e enviar o projeto de lei para ser 
votado na Câmara Municipal, Falou ainda que a partir do dia 10 será transmitidos pela Fm 
Educativa as sessões ordinárias, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes confirmou 
a fala do vereador Kleiton sobre a Fm Educativa voltar a funcionar dia 10, que além disso ela 
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transmitirá as audiências públicas, reuniões dos conselhos, e que todos os vereadores teriam 
espaço aberto na programação do veículo de comunicação supracitado, e agradeceu; Ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, que após 
saudar aos presentes falou a respeito dos multirões de limpeza na Praia de Requenguela, 
convidou a população para estar presente na ocasião e agradeceu; Ato contínuo, o senhor 
presidente em exercício declarou encerrada a 9ª (nona) 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, 06 de Abril de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 06 DE ABRIL 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: _____________________________________________________ 

  

 


