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Ata da 15ª (décima quinta) 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 18 (dezoito) 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, 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, ausente: o Vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. 
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: VETO Nº 001/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Veto ao Autógrafo de 
Lei nº 008/2017, que dispõe sobre o piso vencimental e reajuste dos vencimentos dos 
servidores efetivos da Câmara Municipal de Icapuí. Esta proposição foi posta em discursão e 
posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 011/2017. 
Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Está em tramitação. 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. Esta proposição foi posta 
em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. 
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.  Esta proposição foi 
posta em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. 
REQUERIMENTO 014/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. REQUER que seja 
encaminhado oficio ao Chefe do Poder Executivo solicitando que seja enviado a esta Casa todo 
o Plano de Trabalho do Sistema de Coleta de Lixo Municipal, tendo em vista a importância da 
Casa Legislativa acompanhar a prestação do Serviço de Limpeza pública, portanto, se faz 
necessário o acesso ao Plano de Trabalho, contendo informações como comunidades atendida, 
serviços oferecidos, transportes e pessoal contratado, assim como o calendário de atuação 
deste serviço nas comunidades a serem atendidas. Esta proposição foi posta em discursão e 
posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. 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. Esta proposição foi posta em discursão e posteriormente 
em votação onde foi aprovado por unanimidade. 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. Esta proposição foi posta em discursão e posteriormente em votação onde 
foi aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 013/2017. Iniciativa dos vereadores 
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Felipe Maia de Oliveira Rebouças e Claudio Roberto de Carvalho. Que sejam consignados 
votos de pesar aos familiares do Sr. Raimundo Deusimar da Cruz, falecido em 14/05/2017. Esta 
proposição foi posta em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovado por 
unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 014/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton 
Pereira. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares da Sra. Maria Nazaré da Silva, 
moradora da Serra de Mutamba. Falecida em 12/05/2017, aos 74 anos. Esta proposição foi 
posta em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO 
DE PESAR 015/2017. Iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. Que sejam consignados 
votos de pesar aos familiares do Sr. Toinho de Dedé. Esta proposição foi posta em discursão e 
posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. 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 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 foi posta em 
discursão e posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. 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. Esta 
Proposição foi posta em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. 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. Esta Proposição foi posta em discursão e 
posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 146/2017. 
Iniciativa do vereador 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. Esta 
Proposição foi posta em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. 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. Esta Proposição foi posta em discursão e posteriormente em 
votação onde foi aprovada por unanimidade. 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. Esta Proposição foi posta em discursão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. 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. Esta Proposição foi posta 
em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
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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. Esta Proposição foi posta em discursão e posteriormente em votação 
onde foi aprovada por unanimidade. 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. Esta Proposição 
foi posta em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. 
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. Esta Proposição foi posta em discursão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. 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. Esta proposição foi posta em discursão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 154/2017. Iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo 
da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam desapropriados terrenos para a 
ampliação do cemitério da Serra de Mutamba.  Esta proposição foi posta em discursão e 
posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, não havendo 
mais proposições a serem apreciadas, o senhor presidente declarou aberta a tribuna popular, 
passando a palavra ao senhor Raimundo da Comunidade de Manibú, o qual após saudar aos 
presentes parabenizou o Prefeito pela escolha do atual secretário de Obras, o qual vem dando 
respostas concretas às comunidades, e pediu respostas ao prefeito sobre a situação da saúde 
municipal, e agradeceu; em ato contíno, o senhor presidente passou a palavra à senhora 
Neuma, representante do conselho tutelar em Icapuí, a qual após saudar aos presentes falou 
sobre o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de adolescentes, e frisou a 
importância das ações desenvolvidas nesse sentido, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao senhor Jerry Brasil, o qual após saudar aos presentes falou a 
respeito das ações da secretaria de esporte Municipal, disse que fizeram visitas aos locais de 
prática de esporte no município, onde constataram que muitas reformas estão sendo 
concluídas, e terminou dizendo que o prefeito Lacerda tem vontade de resolver os principais 
problemas relativos a área de esporte e lazer no Município, e agradeceu; Ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao Reginaldo, Secretário Municipal de Saúde, o qual após 
saudar aos presentes falou a cerca dos quatro meses de sua gestão, disse que o atual prefeito 
vem priorizando a saúde de publica, falou que estão fazendo as ações cabíveis para que o 
Hospital Maria Municipal possa atuar de fato como Hospital, disse ainda que voltaram a fazer 
ultrassonografia no Hospital, e logo estarão fazendo pequenas cirugias, e estão no intuito de 
reativar a maternidade, disse ainda que estão valorizando os servidores, dando os devidos 
direitos aos mesmo, o mesmo sentido estão fiscalizando da atuação dos servidores para que 
dessa forma, todos os servidores possam prestar um serviço melhor à população, e agradeceu; 
ato contínuo, não havendo mais inscritos na tribuna popular, o senhor presidente declarou 
aberto o grande expediente, passando a palavra ao senhor Eduardo Teodósio, servidor 
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municipal, o qual após saudar aos presentes falou a respeito de como se deu o processo 
seletivo para os digitadores dos sistemas do SUS, o quais trabalharam nas unidades básicas de 
saúde, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao senhor Celestino 
Cavalcante, presidente do Sindicato do Servidores Públicos Municipais de Icapuí, o qual após 
saudar aos presentes falou sobre a situação do reajuste dos servidores, disse que em reunião 
com o governo, demonstrou por números que o município era sim capaz de conceder o 
reajuste salarial com o mínimo de reposição com valor igual a inflação nacional, disse que o 
referido projeto de reajuste logo estaria chegando na câmara municipal, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao senhor Raimundo José, representante do 
projeto São José, o qual após saudar aos presentes, explicou o que é em si o projeto São José, 
área de atuação e como o referido projeto atua em Icapuí, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar aos 
presentes falou que esteve presente em audiência com o Deputado Estadual Evandro Leitão, 
onde conseguiu Emenda parlamentar para compra Ambulâncias para o município de Icapuí, 
bem como também conseguiu emenda para construção de calçamento na Comunidade de 
Belém, falou ainda de suas conquistas políticas em benefício da população, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual 
após saudar aos presentes questionou o governo pelo fato de terem sido demitidos dez garis, 
após os mesmos terem ido até a Câmara Municipal reclamar de seus salários atrasados, disse 
que suspeitava dessa justificativa dada pela Empresa, disse o em seu mandato fará uma dura 
fiscalização em relação a estas empresas que prestam serviços públicos, falou ainda sobre 
audiências públicas as quais esteve presente, falou ainda a respeito da segurança pública em 
Icapuí, que a estrutura é inadequada para os policiais, que o município precisa de um efetivo 
maior de policiais, bem como falou a respeito do poço profundo o qual está sendo perfurado 
em Icapuí, e terminou falando sobre a gravação onde o Presidente da República consente com 
a compra do silencia de um ex-deputado, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos presentes falou 
da aprovação de projeto de lei de sua autoria, o qual trata sobre o dia de combate a exploração 
sexual, bem como falou que o governo está comprometido com o reajuste salarial dos 
servidores públicos, falou ainda que o fato do atraso de salário dos garis foi por culpa da 
empresa, e que o fato de demissão de alguns garis, nesse assunto o governo não interfere, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas de 
Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou que esteve no palácio do governo junto com 
autoridades públicas, onde trataram de benefícios para população de Icapuí, e agradeceu; ato 
contínuo, não havendo mais inscritos, o senhor presidente declarou aberto o pequeno 
expediente, passando a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar 
aos presentes anunciou a população sobre os Jogos das semifinais do Campeonato municipal 
de Futebol de Areia, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes falou uma equipe de 
trabalhadores está fazendo a limpeza do cemitério, bem com agradeceu a empresa do lixo a 
qual está fazendo a limpeza na ruas do Porfírios, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra à vereadora Marjorie Felix Lacerda Gomes, a qual após saudar aos 
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presentes falou sobre a conjuntura política nacional em geral, disse que está triste pelo fato dos 
escândalos causados por políticos corruptos e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
declarou encerrada a 15ª (décima quinta) Sessão Ordinária, e para constar, eu, Marjorie Félix 
Lacerda Gomes, lavro esta Ata que será assinada por mim e por quem de direito.  
 

 
 
 
 
 

Icapuí, 18 de Maio de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 18 DE MAIO DE 2017. 
 
 

Mesa Diretora: 

 

Presidente: Jobede Reis Cirilo da Silva: ______________________________________________ 

 

Vice-presidente: Ronaldo Lucas da Costa: ____________________________________________ 

 

Secretário (a) Interino (a): Marjorie Félix Lacerda Gomes:_______________________________ 

 

 

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: ______________________________________________________ 

 

  

 


