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Ata da 19ª (décima 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 22 (vinte e dois) 
de Junho 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, Erika Costa da Silva, Felipe Maia de Oliveira Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, 
Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara da Silva, Ronaldo Lucas da Costa, 
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 011/2017. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências. 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. Esta proposição foi aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 017/2017: Iniciativa dos 
vereadores Marjorie Félix Lacerda Gomes e José Almir Alcântara da Silva. Dispõe sobre a 
denominação de ruas na Comunidade de Nova Belém e dá outras providências. Esta proposição 
foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. PROJETO DE LEI Nº 018/2017: 
Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. Dispõe sobre a denominação de rua na 
Comunidade de Peixe Gordo e dá outras providências. Esta proposição foi aprovada por 
unanimidade dos vereadores presentes. PROJETO DE LEI 019/2017. Iniciativa dos vereadores 
José Almir Alcântara da Silva e Marjorie Félix Lacerda Gomes. Dispõe sobre a denominação de 
travessas na Comunidade de Nova Belém e dá outras providências. Esta proposição foi 
aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 020/2017. Iniciativa do Vereador Ronaldo 
Lucas da Costa. Dispõe sobre a denominação do Centro de Juventude – CJC. Proposição em 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 021/2017. Iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes 
Rebouças.  Dispõe sobre a fixação de placa informando o número telefônico do Conselho 
Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado, hotéis, bares, casas de espetáculos, 
restaurantes e similares no Município de Icapuí, e dá outras providências. Projeto em 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 022/2017. Iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes 
Rebouças. Dispõe sobre a criação do Boletim Eletrônico nas escolas da rede pública municipal 
de ensino no Município de Icapuí, e dá outras providências. Projeto em tramitação. PROJETO 
DE LEI Nº 023/2017. Iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças. Dispõe sobre 
a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participarem de licitações e 
celebrarem contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações, e dá 
outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI 024/2017. Iniciativa da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Icapuí. Dispõe sobre a criação e implantação do Controle 
Interno do Poder Legislativo de Icapuí, e dá outras providências. Esta proposição foi posta em 
discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade dos vereadores 
presentes. REQUERIMENTO Nº 016/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. 
REQUER que seja enviado ofício ao representante da ENEL solicitando informações 
relacionadas a critérios adotados pela empresa para determinar que as contas de energia sejam 
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enviadas a algumas regiões do Município de Icapuí em períodos de dois meses, contendo 
previsão de gasto de energia de dois meses ao invés de ser feita mensalmente. Esta Proposição 
foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 019/2017. Consigna votos de pesar aos 
familiares da senhora Maria Nilza Batista de Oliveira, falecida aos 18 de Junho de 2017. 
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 aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO 173/2017. Iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva e 
Cláudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o 
alargamento do Corredor de Manoel de Otávio, na Comunidade de Barreiras. Esta Proposição 
foi retirada de pauta pelos propositores. INDICAÇÃO 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. Esta Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 178/2017. Iniciativa do vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que sejam instaladas lombadas na Vila Adalgisa e na Vila do Cruzeiro 
conhecida como Vila da Palha na Comunidade de Olho D’água. Esta Proposição está em 
tramitação. INDICAÇÃO Nº 179/2017: Iniciativa da vereadora Erika Costa da Silva. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que seja regulamentada a carga horária de 30 horas semanais para os 
profissionais da enfermagem. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
180/2017. Iniciativa da vereadora Erika Costa da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja feita a reabertura da estrada à beira-mar que liga a Praia de Barrinha a Praia de 
Barreiras, iniciando a partir do paredão e findando no asfalto da Praia de Barreiras. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 181/2017. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da 
Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita uma área de pouso específica para o 
pouso de aeronaves do SAMUR, haja vista a dificuldade na realização de remoção de vítimas de 
acidentes e/ou pacientes. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 182/2017. 
Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
reativado os programas PETIPROGRAMA – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e 
BRINQUEDOTECA, haja vista a importância da prevenção do Trabalho infantil e o cuidado com 
nossas crianças. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 183/2017. Iniciativa do 
vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja instituída 
portaria determinado que todos os servidores públicos municipais que utilizarem motocicletas 
no exercício de suas funções usem capacete como medida de segurança. Proposição aprovada 
por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 184/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de 
Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reativado, em regime de urgência, o 
Conselho de Segurança Pública e Defesa Social. Proposição por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
185/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a melhoria e alargamento da estrada vicinal que liga a CE - 261 a ladeira 
de Tubiba, na Comunidade de Barreiras de Cima. Proposição aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 186/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja realizado serviço de restauração da iluminação pública na 
comunidade da Vila Nova, sobretudo na Rua conhecida como R. Manel de Rosa. Proposição 
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aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 187/2017. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de 
Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que transforme o largo em frente à Escola Mizinha 
(Polo de Lazer) em um centro de atividades físico e esporte em geral. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 188/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída avenida com duplicação de vias em 
paralelepípedo, incluindo via no canteiro central para o trânsito de pedestres e ciclistas, no 
corredor de Zé de Tibúrcio, na Comunidade de Barreiras de Cima. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 189/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a instalação da iluminação pública na 
descida e na parte de baixo da Comunidade de Ponta Grossa. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 190/2017. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito a restauração da estrada que liga a 
Comunidade de Redonda a Comunidade de Ponta Grossa, e da descida de Ponta Grossa, 
fazendo o recapeamento da manta asfáltica. Proposição aprovada por unanimidade. Ato 
contínuo, não havendo mais proposições a serem apreciadas, o senhor presidente declarou 
aberto a tribuna popular, e não havendo populares inscritos, declarou aberto o grande 
expediente, e passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos 
presentes falou sobre má qualidade da água na comunidade de Serra de Mutamba, falou 
também sobre uma ligação clandestina,  nas instalações do SAAE, pediu então que o governo 
possa tomar as providências para que isso seja corrigido, falou ainda sobre o trabalho do 
vereador, dizendo que ficou mais fácil, pelo fato dos cidadãos enviarem fotos dos problemas e 
irregularidades no município por celular e redes sociais, pediu para que a secretaria de 
Infraestrutura pudesse fazer alguns ajustes para melhorar o tráfego na Rua Gláucio Ferreira, 
falou do evento que empossou o novo diretório do Partido dos Trabalhadores, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cláudio Roberto de Carvalho, o 
qual após saudar aos presentes falou que Icapuí melhorou o índice de qualidade dos alunos, 
falou ainda sobre os atletas icapuienses que irão disputar em Londrina um campeonato de 
taekwondo, falou ainda da emenda conseguida por ele através do Deputado Federal Odorico, 
direcionada ao Hospital de Icapuí, disse que esta emenda será para custeio de equipamentos 
para o referido hospital, 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 com o 
secretário de infraestrutura visitando a comunidade de Morro Pintado, onde constataram a 
obra de pavimentação em paralelepípedo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, por razões de ordem técnica, não 
foi possível redigir o discurso do vereador José Almir Alcântara da Silva, ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos 
presentes parabenizou o governo municipal por ter convocado os aprovados no concurso 
público, falou ainda sobre o processo de desgaste no SAAE nos últimos cinco anos, e que o 
governo está tentando resolver o problema da referida autarquia, disse que foi junto com o 
diretor do SAAE nas comunidades, que estão comprando bombas, e equipando o SAAE para 
melhorar os serviços prestados à população, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
encerrou o grande expediente e declarou aberto  o pequeno expediente, e passou a palavra a 
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vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar aos presentes falou que a atual 
gestão pegou diversos problemas deixados pela gestão anterior, e por razões de ordem técnica 
com o equipamento de som, não foi possível redigir os demais discursos; ato contínuo, o 
senhor presidente declarou encerrada a 19ª (décima nona) Sessão Ordinária, e para constar, 
eu, Claudio Roberto de Carvalho, lavro esta Ata que será assinada por mim e por quem de 
direito.  
 
 
 
 
 
 

Icapuí, 22 de Junho de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA 22 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

Mesa Diretora: 

 

Presidente: Jobede Reis Cirilo da Silva:_____________________________________________ 

 

Vice-presidente: Ronaldo Lucas da Costa:___________________________________________ 

 

Secretário: Claudio Roberto de Carvalho:____________________________________________ 

 

Vereadores: 

 

Antônio Sérgio de Araújo: _______________________________________________________ 

 

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:_____________________________________________________ 

  

 


