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Ata da 22ª (vigésima segunda) 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 13 (treze) 
de Julho 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, Artur Bruno 
Rebouças de Oliveira, 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. 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 012/2017. Iniciativa do Poder 
Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, adicional ao vigente 
orçamento, que indica e dá outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 
014/2017. Dispõe sobre repasse à Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA e dá 
outras providências. Proposição em tramitação. REQUERIMENTO Nº 024/2017. REQUER que 
seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, sugerindo que seja cumprida a Lei nº 666/2015, 
que “Dispõe sobre a fixação de quadro de identificação de funcionários nas organizações 
Públicas Municipais e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 
025/2017. REQUER que seja encaminhado ofício ao Chefe do Poder Executivo sugerindo que 
todo dia 22 de Janeiro, Dia da Emancipação do Município, sejam homenageados os servidores 
públicos municipais que se aposentaram no ano anterior, pela contribuição relevante dos 
serviços oferecidos durante o exercício profissional. Aprovado por unanimidade. 
REQUERIMENTO Nº 026/2017. REQUER que seja encaminhado ofício ao Chefe do Poder 
Executivo, solicitando que seja constituída a Comissão de Gestão e Carreira, nos termos da Lei 
nº 383/2003, Art. 41, tendo em vista o que está baseado na citada lei para que os servidores 
possam galgar referências no que consta a progressão horizontal, obtendo assim melhores 
vencimentos de acordo com suas devidas formações e capacitações. Aprovado por 
unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 021/2017. CONSIGA votos de pesar aos familiares do Sr. 
José de Joel, falecido em 12 de Julho de 2017. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
213/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam reformados e reativos todos os 
reservatórios do SAAE no Município, para possibilitar o tratamento da água para o consumo 
humano. INDICAÇÃO Nº 214/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
construção da pavimentação da Comunidade de Melancias, mais precisamente na rua da igreja, 
nas proximidades da residência da Sra. Luciana. INDICAÇÃO Nº 215/2017. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja dada continuidade na pavimentação da Comunidade de Ibicuitaba. 
INDICAÇÃO Nº 216/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja dada continuidade na 
pavimentação da Avenida Beira Mar em piçarra ou caraco, iniciando no final da Travessa Rita 
Viana da Silva, em Barreiras de Cima e estendendo-se até o paredão de Barreiras da Sereia. 
INDICAÇÃO Nº 217/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento das 
ruas da Comunidade de Tremendé, conhecidas como Cortiço. INDICAÇÃO Nº 218/2017. INDICA 
ao Chefe do Poder Executivo que seja feita reforma geral na Escola de Ensino Fundamental 
Professora Mizinha, tendo em vista que a citada escola, há anos que não é atendida com uma 
reforma na parte estrutural, como pintura e retoque em sua alvenaria e coberta. INDICAÇÃO 
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Nº 219/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento nas ruas Dragão 
do Mar, Manuel Valente e da travessa Rita Viana da Silva na Comunidade de Barreiras de Cima. 
ato contínuo, não havendo mais proposições a ser apreciadas, o senhor presidente, 
excepcionalmente passou a palavra ao Diretor do Imfla, João Paulo, o qual após saudar aos 
presentes apresentou o relatório sobre as ações realizadas para proposição do plano diretor no 
Município de Icapuí; ato contínuo, o senhor presidente em exercício declarou aberto o grande 
expediente, e passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos 
presentes falou a respeito da condenação do Ex-Presidente Lula, e na oportunidade deixou o 
seu repúdio a esta decisão judicial, disse que o Juiz não era imparcial, era tendencioso e a 
decisão foi totalmente política, leu a nota do Partido dos Trabalhadores sobre a referida 
decisão judicial condenatória, e deixou sua insatisfação, 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 de sua cobrança ao Deputado Federal Odorico sobre a 
reestruturação do Hospital Municipal, 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 
os únicos presos não eram os do partido dos trabalhadores, mas também de outros partidos, 
parabenizou a atuação da polícia Militar na Cidade, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças, o qual após saudar 
aos presentes falou que os vereadores de oposição à gestão do Prefeito Jerônimo faziam 
discursos inflamados contra o governo, mas que agora os mesmos vereadores são de situação, 
mas que os erros que eles criticavam, o governo atual os comete também, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a presidência ao Vereador Ronaldo, que concedeu a 
palavra ao Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, o qual após saudar aos presentes falou a 
respeito da condenação do ex-presidente Lula, falou a respeito dos escândalos nacionais 
envolvendo políticos, disse que odos aqueles que fazem as coisas erradas, independentes de 
qual seja o partido, sevem ser punidos, e falou de outros assuntos e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar 
aos presentes falou sobre a condenação do ex-presidente Lula, disse que enquanto ele tem 
direito de responder em liberdade, muitas pessoas que cometem crimes menores, são presos 
imediatamente, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente encerrou o grande expediente, 
e declarou aberto o pequeno expediente passando a palavra ao vereador Antônio Sergio de 
Araújo, o qual após saudar aos presentes cobrou o conserto da iluminação pública em Vila 
Nova, Vila Jardim Paraíso e Praia da Placa, bem como pediu ao IMFLA que acompanhasse o 
processo de queima no Lixão, o que tem gerado problemas de saúde para a população, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Artur Bruno de 
Oliveira de Rebouças, o qual após saudar aos presentes falou que a situação da área do esporte 
em Icapuí é lamentável, mas que o Prefeito Lacerda já está tomando as devidas providências, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou encerrada a 22ª (vigésima segunda) 
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, 13 de Julho de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JULHO 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:______________________________________________________ 

 

Érika Costa da Silva:_____________________________________________________________ 

 

Felipe Maia de Oliveira Rebouças:__________________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças:_______________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira:_________________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva:______________________________________________________ 

  

 


