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Ata da 26ª (vigésima sexta) 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 17 (dezessete) 
de Agosto 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 015/2017. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Altera os artigos 2º e 3º da Lei nº 656/2015, de 15 de Julho de 2015, posteriormente 
modificados pela Lei nº 678/2016, de 21 de novembro de 2016, que por sua vez dispuseram 
sobre a concessão de auxílio-alimentação e auxílio-moradia, aos profissionais de saúde 
vinculados ao “Programa Mais Médicos”, instituído pela Lei Federal nº 12871/2013, e ao 
“Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB”, instituída pela Portaria 
Interministerial nº 2887/2011, e dá outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO 
DE LEI Nº 018/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o Programa de 
Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais – REFIS Municipal 2017 e dá outras 
providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2017. 
Iniciativa do poder Executivo Municipal. Transforma em Autarquia o Departamento Municipal 
de Transito e Rodoviário de Icapuí – DEMUTRAN. Dispõe sobre sua organização e nova 
nomenclatura e dá outras providências. Proposição em tramitação. VETO Nº 002/2017. Veto 
integral ao Autógrafo de Lei nº 034/2017, que “Cria o Boletim Eletrônico nas escolas da rede 
pública municipal de ensino do Município de Icapuí e dá outras providências”. Veto aceito, 
sendo oito votos a favor e três votos contra. PROJETO DE LEI 030/2017. Iniciativa da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Icapuí. Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 
Servidores da Câmara Municipal de Icapuí e dá outras providências. Proposição em tramitação. 
PROJETO DE LEI 031/2017. De iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. 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 032/2017. De iniciativa do 
vereador Francisco Kleiton Pereira. Altera o Art. 10 da Lei n° 698, de 17 de Maio de 2017, que 
“Cria o Conselho Municipal da Cidade do Município de Icapuí” e dá outras providências. 
Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI 033/2017. Iniciativa do vereador Felipe Maia de 
Oliveira Reboouças. Fica denominada “RUA TARCÍSIO DA CUNHA” a rua que se inicia na 
residência do Sr. Zoroastro e se estende até a orla da praia de Requenguela, finalizando na 
residência do Dr. Evandro. Proposição em tramitação. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 
005/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. Que sejam consignados votos de 
congratulação ao Sr. José Maria da Costa Reis, funcionário da empresa de limpeza pública que 
presta serviço ao Município, pelos esforços dedicados na execução dos serviços de limpeza, 
uma vez que o mesmo se destaca pela boa vontade e disponibilidade no atendimento à 
população icapuiense. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 027/2017. 
De iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. Que sejam consignados votos de pesar 
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aos familiares do Sr. Manoel da Silva Neto, falecido em 12/08/2017. Proposição aprovada por 
unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais proposições a ser apreciadas, o senhor 
presidente declarou aberta a tribuna popular, e não havendo populares inscritos, declarou 
aberto o grande expediente, passando a palavra  vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual 
após saudar aos presentes pediu a empresa responsável pela coleta do lixo possa regularizar a 
situação trabalhista dos garis, parabenizou a Prefeitura Municipal de Icapuí pelo repasse feito à 
associação Icapuiense de Taekwondo, faloua repeito da popularidade do Ex-presidente Lula, e 
de suas conquistas, e agradeceu ; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou que o governo 
municipal se preocupa com a situação dos garis do município, e parabenizou estes, parabenizou 
os atletas que representam Icapui no Taekwondo, falou do compromisso do prefeito em 
manter o convênio com a associação icapuiense de taekwondo, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente encerrou o grande expediente e declarou aberto o pequeno expediente 
passando a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos 
presentes cobrou a construção do acesso à praia de melancias, e agradeceu;  ato contínuo,  
senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar 
aos presentes falou que o governo do Estado através do secretário Dedé Teixeira criaram uma 
iniciativa para garantir a Carteira de Habilitação Popular para os agricultores, 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 a Prefeitura Municipal repassou trinta e cinco mil 
reais para a associação icapuiense de taekwondo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar aos 
presentes parabenizou a equipe da secretaria de saúde de Icapuí, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após 
saudar aos presentes falou que o governo municipal criou uma equipe para fazer a limpeza e 
ornamentação dos cemitério em Icapuí, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
declarou encerrada a 26ª (vigésima 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, 24 de Agosto de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO 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:______________________________________________________ 

  

Marjorie Félix Lacerda Gomes:_____________________________________________________ 


