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Ata da 13ª (décima terceira) 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 04 (quatro) de 
Maio 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 
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 LEI 011/2017. Dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Está em 
tramitação. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2017. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Atualiza o piso salarial dos professores da rede municipal de ensino, estabelece o 
reajuste vencimental dos professores e dá outras providências. Está em tramitação. PROJETO 
DE LEI Nº 014/2017. Iniciativa da vereadora Erika Costa da Silva. Institui o Dia do Pescador e da 
Marisqueira no Município de Icapuí. Proposição aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 
015/2017. Iniciativa do vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças. Altera o nome da Biblioteca 
Pública para Maria Maia Rebouças e dá outras providências. Está em tramitação. 
REQUERIMENTO Nº 011/2017. Iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças. 
REQUER que seja encaminhado oficio aos representantes legais do Projeto São José para que 
compareçam a esta Casa Legislativa para fazerem explanação sobre o recurso no valor R$ 
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) que serão utilizados em 06 projetos comunitários no 
Município de Icapuí. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 010/2017. 
Iniciativa dos vereadores José Almir Alcântara da Silva, Ronaldo Lucas da Costa e Antônio Sergio 
de Araújo. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Francisco Sabino Neto. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 130/2017. Iniciativa da vereadora Erika 
Costa da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam recuperados os calçamentos das 
ruas da Vila Jardim Paraíso, das ruas do Centro e da Rua Miguel Reis, em Cajuais. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 131/2017. Iniciativa do vereador Artur Bruno 
Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que realizada uma reforma na 
quadra poliesportiva da Comunidade de Ibicuitaba, dando melhores condições aos atletas e aos 
amantes do esporte. Proposição está aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 132/2017. 
Iniciativa do Vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. Indica ao Chefe do Poder Executivo 
que realizado um mutirão de limpeza nas Comunidades de Ibicuitaba e Olho D’água. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 133/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto 
de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja solicitado ao DERT uma operação 
tapa-buracos no Corredor de Manuel de Otávio até o Mercantil de Iran, em Barreiras; no 
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Corredor de Hermolau Róseo (corredor da Barrinha) e na Estrada do “S” (acesso a 
Requenguela), pois todos se encontram com muitos buracos, causando problemas e até 
acidentes. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 134/2017. Iniciativa do vereador 
Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja criada uma rota 
noturna de coleta de lixo no período noturno nas Comunidades de Mutamba, Cajuais e no 
Centro de Icapuí. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 135/2017. Iniciativa 
da vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita 
uma reforma na quadra de esportes da comunidade de Nova Belém, com a instalação de 
refletores, para proporcionar aos jovens momentos de interação no esporte. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 136/2017. Iniciativa dos vereadores Francisco Kleiton 
Pereira e Ronaldo Lucas da Costa. INDICAÇÃO Nº 137/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo 
Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a retomada das atividades 
de base do esporte, reativando as escolinhas de futsal, futebol de campo, voleibol, handebol, 
basquete, atletismo e ginástica, dando incentivos para as crianças e jovens do nosso Município. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 138/2017. Iniciativa do vereador 
Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a abertura na rua 
que liga a Rua Eng. Francisco de Assis à Av. 22 de Janeiro, tendo em vista a conclusão da 
abertura desta rua para o escoamento do trânsito no centro de nossa cidade. Destaco que a rua 
que se pretende abrir, já tem residências instaladas, faltando apenas a abertura de uma parte 
da mesma para que se tenha o acesso até à Av. 22 Janeiro (CE 264). Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO 139/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA 
ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a abertura e continuidade da Rua Joca Gadino, no 
centro de Icapuí, tendo em vista que a continuidade da abertura desta rua é muito importante 
para o escoamento do trânsito no centro de nossa cidade. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 140/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
restauração da escadaria da gruta, uma vez que a mesma encontra-se bastante danificada; que 
seja colocado corrimão para facilitar o acesso dos moradores que a utilizam. Proposição 
aprovada por unanimidade. Não havendo mais proposições a serem apreciadas o senhor 
presidente declarou aberta a tribuna popular e, não havendo inscritos, o senhor presidente 
declarou aberto o grande expediente, passando a palavra ao vereador Claudio Roberto de 
Carvalho, que após saudar aos presentes falou sobre as conquistas as quais obteve na viagem 
para Brasília, buscando recursos e melhorias para a cidade de Icapuí, na ocasião conseguiu 
liberação de uma verba de duzentos e cinquenta mil reais para o Hospital municipal,  bem 
como cem mil reais para a reforma do ginásio José do Carmo Rebouças, e agradeceu; Ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual 
após saudar aos presentes falou do projeto que reajusta os vencimentos do magistério 
municipal, o qual chegou na câmara para ser apreciado, e cobrou que o governo enviasse o 
procedo que conceda reajuste aos demais servidores da atividade e meio, falou ainda que os 
referidos projetos devem vir com data base de reajuste como primeiro de Janeiro, cobrou ainda 
que os reajustes dos servidores da atividade e meio seja no mínimo a recomposição das perdas 
inflacionais, pediu ainda que fossem pagos os salários atrasados dos servidores municipais não 
efetivos, falou ainda sobre a licitação feita para pagar os serviços de coleta de lixo, falou do alto 
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valor licitado, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes falou sobre os benefícios 
conseguidos na sua viagem junto com os demais vereadores até Brasília, falou da má situação 
do cemitério público, falou sobre os equipamentos recebidos pelos agentes de endemias, e 
agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton 
Pereira, o qual após saudar aos presentes noticiou os populares sobre alguns feitos seus e do 
governo municipal, disse que esteve reunido com algumas autoridades para conseguir 
benefícios para a cidade de Icapuí, falou ainda sobre o reajuste salarial dos servidores 
municipais, falou ainda que teriam respostas aos populares sobre os seus problemas, e 
agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente encerrou o grande expediente e declarou aberto  
o pequeno expediente, passando a palavra à vereadora Marjorie Félix Lacerda gomes, a qual 
após saudar aos presentes falou de suas conquistas a qual conseguiu visitando Brasília, e citou 
como exemplo um centro de saúde direcionado às mulheres e a melhora dos centros de 
educação infantil na cidade de Icapuí, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a 
presidência ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual passou a palavra ao vereador Jobede 
Reis Cirilo da Silva, o qual após saudar aos presentes falou sobre a viagem feita a Brasília com 
alguns vereadores, onde visitaram gabinetes de alguns deputados, onde muitos benefícios 
foram conseguidos junto aos tais, citou como exemplo, um dessalinizador, o qual será 
disponibilizado para o município de Icapuí, para que seja usada para tratar água diretamente do 
mar a ser usada pela população, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes informou 
que o presidente do IMFLA faria uma reunião com os praticantes de motocros, tendo como 
assunto os locais onde se pode fazer trilha praticando o referido esporte, e agradeceu; Ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas de Carvalho, o qual 
após saudar aos presentes falou de seus feitos como vereador, viajando para conseguir 
benefícios para cidade, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual cobrou iluminação pública em frente à escola 
Mizinha, bem como o conserto do calçamento no Pé da Serra de Cajuais, e agradeceu; Ato 
contínuo, o senhor presidente declarou encerrada a 13ª (décima 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, 04 de Maio de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 04 DE MAIO DE 

2017. 
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Vice-presidente: Ronaldo Lucas da Costa: ____________________________________________ 

 

Secretário: Artur Bruno Rebouças de Oliveira: ________________________________________ 
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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: _____________________________________________________ 

  

 


