
                     

 

   

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

Ata da 3ª (terceira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 15 (quinze) de 
Fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), sob a presidência do Vereador Jobede Reis Cirilo da 
Silva, onde se reuniram 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 e Hélio Fernandes Rebouças, José 
Almir Alcântara da Silva, Marjorie Félix Lacerda Gomes 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 001/2018. Iniciativa da Prefeitura Municipal de Icapuí. Dispõe 

sobre repasse à Associação dos Jovens de Icapuí – A.J.I., CNPJ: 13.500.922/0001-00, e dá 

outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
001/2018. Autoria do Vereadore Francisco Kleiton pereira. Concede Título Honorário de 
Cidadã Icapuiense a Sra. Maria Leonice Gomes Borges. Proposição retirada. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2018. Autoria do vereador José Almir Alcântara da Silva. 
Concede Título Honorário de Cidadã Icapuiense a Sra. Mari Cecília Silvestre da Silva. 
Proposição retirada. INDICAÇÃO Nº 021/2018. Autoria do Vereador Francisco Kleiton 
Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento do acesso ligando 

o Corredor de Abismar, em Barreiras da Sereia até a Vila Nova. Aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 022/2018.Autoria do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe 

do Poder Executivo que seja feito o calçamento da Avenida Beira Mar, no trecho que se inicia 

na CE-534 e se estende até o inicio do paredão de Barreiras da Sereia. Aprovado por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 023/2018. Autoria do vereador Artur Bruno Rebouças de 
Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja destinada uma Areninha para a 

Comunidade de Ibicuitaba. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 024/2018. Autoria do 
vereador Artur Bruno Rebouças de Oliveira INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 

construído um polo de lazer na Comunidade de Ibicuitaba. Aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 025/2018. Autoria da vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. INDICA ao 

Chefe do Poder Executivo que seja implantado em nosso Munícipio o projeto “Horta Didática 

na Escola”, iniciando nas escolas da zona rural, proporcionando aos alunos conscientização 

para a alimentação saudável, envolvendo professores, alunos e pais. Aprovada por 

unanimidade. INDICAÇÃO Nº 026/2018. Autoria da vereadora Marjorie Félix Lacerda 
Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma Areninha com campo 

sintético na Comunidade de Nova Belém, com o intuito de proporcionar às crianças e jovens 

um espaço qualificado para os mesmos realizarem atividades esportivas. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 027/2018. Autoria do vereador Claudio Roberto de Carvalho. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reformado o campo conhecido como Campo 

de Cidrão, na Serra de Cajuais. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 028/2018. 

Autoria do vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 

que seja construído um novo campo de areia na Serra de Mutamba para que o Peladão seja 

realizado com mais segurança para os atletas. Aprovada por unanimidade. 
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Ato contínuo, o senhor presidente declarou aberta a tribuna popular e não havendo 
populares inscritos declarou aberto o grande expediente e passou a palavra à vereadora 
Erika Costa da Silva, a qual após saudar aos presentes falou a respeito do carnaval o qual foi 
muito tranquilo, com muita paz e respeito, com policiamento garantindo a segurança, falou 
ainda do momento crítico que o país está passando no âmbito da segurança pública, 
agradeceu ao tenente Ponciano, agradeceu ao prefeito, este que não mediu esforços para 
realizar a referida festa, e agradeceu; ato contínuo o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes falou das boas chuvas 
em Icapuí, disse que os problemas que aparecem em decorrência da chuva são normais, e 
que cabe ao poder público realizar as ações para resolver os referidos problemas, enfatizou 
o problema da lagoa em Vila Nova, e que pudesse dar atenção às comunidades praianas de 
baixo, como Peroba, Redonda falou ainda sobre o carnaval, parabenizou aos foliões, às 
polícia militar e civil, e que foi um carnaval muito seguro, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após 
saudar presentes falou a respeito do carnaval, dizendo que o prefeito planejou todos os 
eventos deste carnaval, parabenizou a equipe do hospital pelo ótimo atendimento, 
agradeceu aos amigos que o ajudaram, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos presentes 
falou a respeito da realização do carnaval, o qual foi muito tranquilo e bem organizado, falou 
das chuvas, que muito bom é, mas trouxe alguns transtornos, mas estes já estão sendo 
resolvido pela gestão municipal, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes 
agradeceu a Deus pelas boas chuvas, mas que o a gestão tem muito para fazer, pois 
surgiram em decorrência das chuvas alguns problemas, falou da realização do carnaval o 
qual foi muito bem organizado e tranquilo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar aos parabenizou o 
prefeito Lacerda, o qual através de parcerias e muito empenho conseguiu realizar um 
carnaval tranquilo na Cidade, parabenizou aos secretário envolvidos na realização do 
carnaval, e agradeceu; ato contínuo, não havendo mais vereadores inscritos, o senhor 
presidente declarou aberto o pequeno expediente passando a palavra ao vereador Antônio 
Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes falou a respeito do reajuste salarial para 
os Magistério, servidores da atividade e meio do Poder Executivo, bem como para os 
Servidores do Poder Legislativo Municipal,  que seria necessário trazer estas discussões a 
tona para debater, pois é algo importante para os servidores, falou ainda a respeito do 
desfile da Escola de Samba Tuiuti, a qual criticou o Governo Temer, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o 
qual após saudar aos presentes, avisou que naquele dia seria feita uma manutenção no 
sistema de abastecimento de água, e em decorrência disso o abastecimento seria 
interrompido das doze horas até às dezessete,  parabenizou a sua amiga Silvana pelo seu 
aniversário, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Artur Bruno Rebouças de Oliveira, o qual após saudar aos presentes parabenizou a gestão 
pelo planejamento e realização do carnaval, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao vereador Normando Nonato da Silva, o qual após saudar aos presentes 



                     

 

   

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

parabenizou o prefeito e sua equipe pela realização do carnaval, parabenizou o secretário 
Freitas, bem como parabenizou toda a equipe, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra a vereador Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar 
aos presentes falou que o carnaval de Icapuí foi de paz, parabenizou a gestão pela 
segurança, infraestrutura, e todos que contribuíram para a realização deste evento e 
agradeceu; ato contínuo,  o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir 
Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes parabenizou o Ex-Vereador e atual vice-
prefeito Cadá e toda sua família, desejou-lhe muita felicidade, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente o qual após saudar aos presentes, também parabenizou o vice-prefeito 
cada, bem como parabenizou o secretário deca, e agradeceu. Ato contínuo, não havendo 
mais oradores inscritos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 3ª (terceira) 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, 15 de Fevereiro de 2018. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 
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