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Ata da 14ª (décima quarta) 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 11 (onze) de Maio 
de 2017 (dois mil e dezessete), sob a presidência do Sr. Vereador Ronaldo Lucas de Carvalho, 
onde reuniram-se os seguintes Vereadores: Antônio Sérgio de Araújo, Artur Bruno Rebouças de 
Oliveira, Felipe Maia de Oliveira Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, Francisco Hélio Fernandes 
Rebouças, José Almir Alcântara da Silva, 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, 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 foi posta em discussão e 
posteriormente e votação onde foi aprovado por unanimidade. 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 foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovado por unanimidade. 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. Esta proposição foi posta em 
discussão e posteriormente em votação onde foi aprovado 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 012/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. REQUER que 
seja encaminhado oficio ao DER solicitando informações sobre a obra de reconstrução e 
melhoria da CE-201 que liga a Comunidade de Redonda a Mutamba. Está em tramitação. 
REQUERIMENTO Nº 013/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. REQUER que 
seja encaminhado oficio ao DETRAN solicitando informações sobre os motivos do Município de 
Icapuí não ter sido contemplado com os equipamentos dos fotossensores nas CEs do nosso 
Município, uma vez que já tiveram inúmeras solicitações por causa dos elevados índices de 
acidentes causados pela alta velocidade no trânsito em nosso Município.  Está em tramitação. 
MOÇÃO DE PESAR Nº 011/2017. Iniciativa da Câmara Municipal de Icapuí. Que sejam 
consignados votos de pesar aos familiares do Sr. José Alderi da Silva. Está em tramitação. 
MOÇÃO DE PESAR Nº 012/2017. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. 
Aldo Barreto da Costa, morador da Praia de Barreiras de Cima. Está em tramitação. INDICAÇÃO 
Nº 141/2017. Iniciativa da vereadora Artur Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que sejam construídas duas arenas, uma de futsal e outra de vôlei no antigo 
campo da Comunidade de Ibicuitaba. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO 142/2017. 
Iniciativa 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 Olho D´agua. Esta 
Proposição está em tramitação. INDICAÇÃO Nº 143/2017. Iniciativa do Vereador Claudio 
Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja estipulado dentro do 
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calendário de atendimento odontológico um dia da semana, em horário noturno, para o 
atendimento exclusivo de pescadores no período do defeso ou quando os mesmos estiverem 
em terra. Esta proposição está em tramitação. INDICAÇÃO Nº 144/2017. Iniciativa da 
vereadora Marjorie Felix Lacerda Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
reforma das escadarias da Comunidade de Redonda, uma que dá acesso ao Centro de Educação 
Infantil e a outra que dá acesso ao Posto de Saúde. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO 
145/2017. Iniciativa da vereadora Marjorie Felix Lacerda Gomes. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja construída uma praça com área de lazer para a prática de esportes com 
quadra de vôlei e futsal. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 146/2017. Iniciativa da 
vereadora Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que disponibilize o 
serviço de varrição e mais um dia de coleta do lixo na Vila Jardim Paraíso. Proposição em 
tramitação. INDICAÇÃO 147/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que sejam colocadas placas de boas-vindas e agradecimentos ao 
turista que visitam nossa cidade. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 148/2017. 
Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
feita a contenção do avanço do mar do trecho que se localiza nas proximidades da residência 
do Sr. Francisco Girome, na comunidade de Barreiras de Cima. Proposição em tramitação. 
INDICAÇÃO Nº 149/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feita a ampliação da rede de água da Comunidade de Serra do Mar. 
Proposição em tramitação. INDICAÇÃO 150/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de 
Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja realizado serviço de limpeza pública no 
final da Rua Teotônio Alcântara, uma vez que a rua é um terreno arenoso, com muita erosão 
provocada pelas chuvas, além de acúmulo de lixo no local. Proposição em tramitação. 
INDICAÇÃO Nº 151/2017. Iniciativa do Vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja realizado serviço de melhoria da iluminação em frente à Escola 
Mizinha, tendo em vista a escuridão em que se encontra o entorno da escola, colocando a 
mesma a mercê de atos violentos como furtos. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 
152/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja disponibilizado fardamento para os Agentes Comunitários de Saúde. 
Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 153/2017. Iniciativa do vereador José Almir 
Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento na Vila 
Nova Esperança. Proposição em tramitação. 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, e não havendo inscritos no grande 
expediente, o senhor presidente declarou aberto  o pequeno expediente, passando a palavra 
ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes falou que seria 
importante que na próxima semana a Fm Educativa estivesse funcionando para transmitir os 
discursos dos vereadores, pediu ainda ao governo municipal que concedesse o reajuste aos 
servidores com no mínimo o equivalente à inflação do ano passado, falou ainda que não se 
deve discutir quanto aos retroativos desse reajuste, que este deve ter como data base o dia 
primeiro de Janeiro, falou ainda da audiência de interrogação do ex-presidente Lula, que 
segundo ele, se saiu muito bem, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a 
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palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos presentes 
falou a respeito do reajuste aos servidores públicos municipais, e agradeceu; Ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar 
aos presentes falou que estaria sendo investido cinquenta mil reais na Fm Educativa para a 
mesma ampliar o seu sinal, disse que cobrou do governo o reajuste aos servidores públicos 
municipais, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José 
Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes reclamou que a FM Educativa não 
estava funcionando, e isso impossibilita os populares de ouvir o discurso dos vereadores, e 
agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Felipe Maia de 
Oliveira Rebouças, o qual após saudar aos presentes falou a respeito dos salários atrasados na 
empresa responsável pela coleta de lixo, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente 
declarou encerrada a 14ª (décima quarta) 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 Maio de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ASSINATURA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 11 DE MAIO DE 

2017. 
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Mesa Diretora: 

Presidente interino: Ronaldo Lucas da Costa:  ________________________________________ 

 

Secretário: Artur Bruno Rebouças de Oliveira: ________________________________________ 

 

Vereadores: 

 

Antônio Sérgio de Araújo: ________________________________________________________ 

 

Felipe Maia de Oliveira Rebouças: __________________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças: _______________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira: _________________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva: ______________________________________________________ 

 

Marjorie Félix Lacerda Gomes: _____________________________________________________ 

  

 


