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Ata da 17ª (décima sétima) 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 08 (oito) de 
Junho de 2017 (dois mil e dezessete), sob a presidência do Sr. Vereador Ronaldo Lucas da 
Costa, onde reuniram-se os seguintes Vereadores: Antônio Sérgio de Araújo, Artur Bruno 
Rebouças de Oliveira, Cláudio Roberto de Carvalho, Erika Costa da Silva, Francisco Kleiton 
Pereira, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara da Silva, Marjorie Félix 
Lacerda Gomes; ausentes os Vereadores Jobede Reis Cirilo da Silva e Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças. 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 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 COMPLEMENTAR Nº 004/2017. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Concede reajuste aos servidores efetivos técnicos administrativos da Prefeitura 
Municipal e dá outras providências. Proposição 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. PROJETO DE LEI Nº 
016/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. Fica denominada “Francisco 
Pereira Maia” a rua que tem início na Av. 22 de Janeiro, próximo a Auto Escola Fênix e se 
estende até a salina. Proposição foi posta em discursão e posteriormente em votação onde foi 
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. REQUERIMENTO Nº 015/2017.Iniciativa 
dos vereadores Antônio Sergio de Araújo, Felipe Maia de Oliveira e Francisco Hélio de 
Oliveira Fernandes Rebouças. REQUEREM que seja realizada Audiência Pública para discussão 
do melhoramento do Instituto de Previdência de Icapuí - ICAPREV, a ser realizada no dia 14 de 
junho de 2017. Proposição aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. MOÇÃO DE 
PESAR Nº 016/2017: Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. Que sejam 
consignados votos de pesar aos familiares do Sr. José Ribamar do Nascimento. Proposição 
aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 017/2017: Iiniciativa do Vereador Francisco 
Kleiton Pereira. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do jovem Francisco José 
de Medeiros Silva, morador da Comunidade de Barreiras de Cima, que faleceu precocemente, 
aos 20 anos, de acidente de moto. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 
Nº 018/2017: Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. Que sejam consignados 
votos de pesar aos familiares da jovem Luanessa Santos, que faleceu precocemente, aos 17 
anos, de acidente de moto. Mãe: Francisca Silva Santos. Irmãos: Maria da Conceição, Luana 
Vitória e Léo Alves. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE APOIO Nº 002/2017: 
Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. Que sejam consignados votos de apoio ao 
Chefe do Poder Executivo na convocação imediata dos agentes de trânsito do Município de 
Icapuí aprovados no último concurso público. A convocação dos agentes de trânsito será de 
fundamental importância para coibir o alto índice de acidente em nosso município que tem 
ocasionado mortes de moradores, em sua maioria jovens, bem como irá proibir ações 
irregulares na condução de motocicletas e veículos em geral. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 141/2017. Iniciativa da vereadora Artur Bruno Rebouças de 
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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 aprovada por 
unanimidade. 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 aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
159/2017. Iniciativa da vereadora Erika Costa da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja construída uma praça com espaço infantil na cidade de Icapuí. Esta Proposição foi 
posta em discursão e posteriormente em votação onde foi aprovado por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 160/2017. Iniciativa da vereadora Erika Costa da Silva. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja construída uma creche modelo na Comunidade de Mutamba. Esta 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 163/2017: Iniciativa do vereador 
Antônio Sérgio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja realizado serviço que 
possibilite o escoamento da água das chuvas nas ruas do Bairro Salgadinho I. Devido aos 
problemas ocasionados pelas últimas chuvas, onde a água ficou acumulada em alto nível, é 
necessário e urgente que se faça um serviço preventivo, que possibilite que a água escoe 
livremente. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 164/2017. Iniciativa do 
vereador Antônio Sérgio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja oferecido 
apoio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, ao Grupo de Jiu-Jitsu da Comunidade de 
Barreiras sob a coordenação do professor Fábio Moreira, pois o mesmo tem realizado um 
brilhante trabalho com jovens e adolescentes daquela comunidade e o grupo tem crescido em 
número de alunos, portanto precisa de materiais necessários para a prática eficiente e segura 
do esporte. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 165/2017. Iniciativa da 
vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o 
calçamento na Comunidade de Ponta Grossa, possibilitando assim uma melhoria no acesso dos 
moradores daquela comunidade. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
166/2017. Iniciativa da vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja disponibilizado uma equipe multidisciplinar nas escolas e CEI’s do nosso 
Município para dar suporte às crianças portadoras de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade) e também para possam ser identificados possíveis transtornos de 
aprendizagem que porventura existam nas séries iniciais e que dificultam o desenvolvimento da 
aprendizagem desses alunos. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 167/2017. 
Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
feita a estrada vicinal ligando Barreiras de Cima a Barreiras da Sereia, tendo início na residência 
do Sr. Antônio, conhecido como Assis de Dodô se estendendo até a residência da Sra. Mazé 
Costa, no inicio do paredão de Barreiras da Sereia. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 168/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feita a reforma da quadra esportiva da Comunidade de Barreiras de 
Cima, incluindo conserta da coberta, pintura da estrutura e melhorias do piso. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 169/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto 
de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja implantado, em regime de urgência, 
um redutor de velocidade na CE Miguel Carvalho, no trecho que vai do Posto Petromar até a 
descida da serra, onde já existe um redutor devido o grande numero de acidentes de trânsito. 
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Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 170/2017. Iniciativa dos vereadores 
Cláudio Roberto de Carvalho e Francisco Hélio Fernandes Rebouças. INDICAM ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feita a pavimentação em paralelepípedo da rua conhecida como Vila 
da Paz, na Comunidade de Barreiras de Baixo. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 171/2017. Iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças e 
Antônio Sergio de Araújo. INDICAM ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a recuperação 
do monumento da Praça da Liberdade, em Mutamba. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 172/2017. Iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICA ao Chefe 
do Poder Executivo que seja feita a manutenção do acesso que liga a Comunidade do INCRA à 
Comunidade de Peroba. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 173/2017. Iniciativa dos 
vereadores Claudio Roberto de Carvalho e Jobede Reis Cirilo da Silva. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feito o alargamento do Corredor de Manoel de Otávio, na 
Comunidade de Barreiras. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 174/2017. Iniciativa do 
vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
criado um incentivo para aumentar a arrecadação do Município, considerando as seguintes 
questões: 1. Vários veículos de proprietários icapuienses continuam com placas de outros 
municípios, gerando assim arrecadação de IPVA para o município onde o veículo está 
licenciado; 2. Existe um grande número de devedores do SAAE. 3. Existe um grande número de 
devedores do IPTU. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 175/2017. Iniciativa do vereador 
Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja realizado mutirão de 
limpeza na Comunidade de Retiro Grande, articulando a mobilização dos moradores que é de 
fundamental importância. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 176/2017. 
Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
feito obra de recuperação na ladeira e na escadaria da Comunidade de Retiro Grande, com 
urgência, pois no período de safra da lagosta elas são utilizadas com maior frequência e 
precisam estar em condições adequadas de uso. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 177/2017. Iniciativa dos vereadores José Almir, Francisco Kleiton e Claudio 
Roberto. INDICAM ao Chefe do Poder Executivo que envie Requerimento ao Departamento 
Estadual de Estradas e Rodovias – DER solicitando os devidos reparos nos calçamentos das 
Comunidades de Melancias de Baixo e Melancias de Cima, ambas localizadas na CE - 261, no 
Munícipio de Icapuí. Proposição aprovada por unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais 
proposições a serem apreciadas o senhor presidente declarou aberta a tribuna popular, e não 
havendo inscritos na tribuna popular, o senhor presidente declarou aberto o grande 
expediente, passando a palavra ao Vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos 
presentes cobrou o funcionamento efetivo da Rádio FM Educativa, falou também do decreto 
editado pelo Prefeito, decreto este que reduz a alíquota de contribuição previdenciária 
patronal do Poder Executivo, disse que isso poderá prejudicar os servidores no futuro, pois irá 
gerar um déficit na previdência municipal, pois o ICAPREV irá ficar insustentável no futuro, 
pediu ainda ao presidente da Câmara Municipal que pudesse colocar adesivos para identificar 
os veículos oficiais da Câmara, pois têm recebido denúncia de populares que os referidos 
veículos tem sido usado fora do âmbito de sua exclusividade em serviço, falou ainda dos altos 
valores das licitações no município, que isso não condiz com a realidade financeira dita pelo 
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atual Prefeito, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar os presentes, falou de sua decepção com o 
atual governo, pelo fato de ter dispensado da prefeitura pessoas ligadas a ele, que não tinha 
cargos no governo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos presentes defendeu a atual gestão 
dos assuntos citados pelos vereadores que o antecederam, falou ainda que seria feita uma 
parceria entre UFERSA e Prefeitura de Icapuì quanto à gestão do lixão, falou ainda que o alto 
valor das licitações se referem a prestação de serviços de melhor qualidade, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente encerrou o grande expediente, e em seguida declarou aberto o 
pequeno expediente, e passou a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o 
qual após saudar aos presentes falou que foi procurado por populares de Peixe Gordo, os quais 
reclamara da falta de água naquela comunidade, falou ainda que, a prefeitura de Icapuí, 
nomeou os aprovado no concurso público recentemente convocados, no entanto, quando os 
mesmos procuram o setor de recursos Humanos para Assinar o termo de posse, os 
responsáveis não dão o termo de posse aos nomeados, e não dão qualquer informação aos 
mesmos, fazendo com que fiquem prejudicados os que muito lutaram para serem aprovados 
no concurso, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes falou da palestra ministrada em 
Icapuí por uma jogador da seleção brasileira de Futsal, e que em breve haveria outra palestra 
dirigida aos praticantes de artes marciais, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra a vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar aos presentes 
defendeu a atual gestão, dizendo que aceitaria as críticas construtivas, com argumentos 
plausíveis, 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 o vereador Bruni, o qual 
passa por um tratamento de saúde, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou 
encerrada a 17ª (décima sétima) 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, 08 de Junho de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 08 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

Mesa Diretora: 

 

Presidente: Ronaldo Lucas da Costa: ______________________________________________ 

 

Secretário: Artur Bruno Rebouças de Oliveira_______________________________________ 

 

 

Vereadores: 

 

Antônio Sérgio de Araújo: ____________________________________________ 

 

Claudio Roberto de Carvalho: _________________________________________ 

 

Erika Costa da Silva: _________________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças: ___________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira: _____________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva: __________________________________________ 

 

Marjorie Félix Lacerda Gomes: _________________________________________ 

  


