
                     

 

   

ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ICAPUÍ 
 

Ata da 37ª (trigésima sétima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 23 
(vinte e três) de Novembro de 2017 (dois mil e dezessete), sob a presidência do 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, Felipe Maia de 
Oliveira Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir 
Alcântara da Silva, e 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 021/2017. Iniciativa do 
Poder Executivo Municipal. Cria no âmbito do Município de Icapuí o Conselho Municipal de 
Juventude e dá outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 008/2017. Iniciativa da MESA DIRETORA. Ficam Reprovadas as Prestações 
de Contas de Governo do Município de Icapuí relativas ao exercício financeiro de 2010, de 
responsabilidade do Senhor JOSÉ EDILSON DA SILVA, na forma que indica e dá outras 
providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 031/2017. Iniciativa dos 
vereadores Francisco Kleiton Pereira e Marjorie Felix Lacerda Gomes. Dispõe sobre a 
Premiação “Professor Nota Dez” aos professores da rede municipal de ensino e dá outras 
providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 034/2017. Iniciativa dos 
vereadores Francisco Kleiton Pereira e Marjorie Felix Lacerda Gomes. Dispõe sobre o 
Programa “Aluno Nota Dez” que premia os melhores alunos da rede pública municipal de 
ensino e dá outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 041/2017. 
Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. Ficam incluídas no Calendário Oficial do 
Município de Icapuí as Regatas da Praia de Barrinha e da Praia de Barreiras. Proposição em 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 042/2017. Iniciativa do vereador Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças. Dispõe sobre a autorização e regulamentação da prescrição farmacêutica no 
âmbito do Município de Icapuí e dá outras providências. Proposição em tramitação. 
PROJETO DE LEI Nº 043/2017. Torna de utilidade pública a Associação dos Moradores de 
Picos. Proposição aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO 035/2017. Iniciativa do 
vereador Francisco Kleiton Pereira. REQUER que seja encaminhado ofício ao representante 

legal da Empresa Rota do Sol Iluminações e Serviços Ltda, para que compareça a esta Casa 

Legislativa para prestar esclarecimentos sobre o contrato firmado com a Prefeitura de Icapuí, 

uma vez que parte do contrato não está sendo cumprido pela empresa contratada. Proposição 

aprovada por unanimidade. REQUERIMENTO 036/2017. Iniciativa do vereador Antônio 

Sergio de Araújo. REQUER que seja encaminhado ofício ao Chefe do Poder Executivo 

solicitando a regulamentação, através de Decreto, da isenção de pagamento das taxas de 

transporte escolar para os universitários, sobretudo, de forma prioritária, os que apresentam 

situação de vulnerabilidade social e econômica, tendo em vista as dificuldades que algumas 

famílias têm em pagar as taxas de transporte que levam seus filhos até os seus devidos cursos 

nas cidades de Aracati e Mossoró. Portanto se faz necessário que o Poder Público, através de 

regulamentação municipal, institua a “taxa zero” para estudantes em situação de 

vulnerabilidade econômica e social. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO PESAR 
Nº 038/2017. Iniciativa dos vereadores Francisco Hélio Fernandes Rebouças e Felipe Maia 
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de Oliveira Rebouças. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Vicente 

Carvalho Maia falecido em 17/11/2017. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE 
PESAR Nº 039/2017. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho. Que sejam 

consignados votos de pesar aos familiares da Sra. Alcinda Maria da Silva falecido em 

19/11/2017. Aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 040/2017. Iniciativa do 
vereador Claudio Roberto de Carvalho. Que sejam consignados votos de pesar aos 

familiares da Sra. Maria Alvina Xavier da Silva falecido em 20/11/2017. Aprovada por 

unanimidade. INDICAÇÃO Nº 286/2017. Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam colocados contêineres para coleta de lixo em 

toda a cidade de Icapuí. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 287/2017. 
Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 

seja a reposição das luminárias dos postes da Vila dos Pássaros, na Serra do Mar. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 288/2017. Iniciativa do Vereador Antônio Sergio 
de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja respeitado o calendário de eventos 

oficiais referentes aos meses de Dezembro de 2017 a Marco de 2018, onde é prevista a 

realização do Réveillon, Semana Cultural e Carnaval, tendo em vista a importância deste 

período para a geração de renda e empregos temporários em nossa cidade. Neste sentido se 

faz necessário que a prefeitura dê início ao planejamento financeiro necessário para que a 

cidade não fique sem estas atividades. Proposição aprovada por unanimidade. Ato contínuo, 
o senhor presidente passou a palavra ao senhor secretário de Saúde, o qual após saudar aos 
presentes falou a respeito de suas ações como secretário de saúde, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao senhor secretário de infraestrutura e 
urbanismo, o qual após saudar aos presentes falou a respeito das suas ações enquanto 
secretário, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes falou a respeito do mercado 
municipal, bem como disse que o governo municipal deveria fazer o que os demais governos 
não fizeram, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes reclamou da fala de um locutor 
de rádio, pelas palavras dirigidas à sua pessoa, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar 
aos presentes falou a respeito dos gastos com combustível da gestão passada, como 
também da atual, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira, o qual após saudar aos presentes falou a 
respeito do campeonato de futsal que iria acontecer no dia 24 de novembro, e agradeceu; 
ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o 
qual após saudar aos presentes disse que sempre apoiou o esporte no município, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou encerrada a 36ª (Trigésima sexta) 
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, 23 de Novembro de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 
2017. 

 
 

Mesa Diretora: 

Presidente: Jobede Reis Cirilo da Silva:_____________________________________ 

 

Vice-presidente: Ronaldo Lucas da Costa:___________________________________ 

 

Secretário: Artur Bruno Rebouças de Oliveira:________________________________ 

 

Vereadores: 

 

Antônio Sérgio de Araújo: _______________________________________________ 

 

Claudio Roberto de Carvalho:_____________________________________________ 

 

Felipe Maia de Oliveira Rebouças:__________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças:________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira:_________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva:______________________________________________ 

 

Marjorie Félix Lacerda Gomes:_____________________________________________ 

 
 


