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Ata da 5ª (quinta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 01 (um) de Março 
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, Francisco Kleiton Pereira, 
Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara da Silva, Marjorie Félix Lacerda 
Gomes, Normando Nonato 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 003/2018. Autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Altera e revoga dispositivos da 
Lei nº 381, de 26 de Junho de 2003, na forma que indica, e dá outras providências. Antes da 

discussão do referido projeto o senhor presidente pediu o parecer das comissões de Justiça e 

Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle, obtendo parecer favorável de 

ambas as comissões, e após isto, dando continuidade à discussão, passou a palavra ao 

vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos presentes falou que 

já tinha atuado como professor em Icapuí durante oito anos, e que nada seria mais doloroso de 

que a redução do salário da classe dos professores, os quais mereciam ganhar mais de que os 

vereadores, e que estes deveriam refletir bem antes de dar seu voto, e agradeceu; ato contínuo, 

o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após 

saudar os presentes falou que também já tinha atuado como professor, mas o que estava em 

discussão era a viabilidade dos pagamentos dos referidos prestadores de serviço, e que tinha 

recebido críticas nas redes sociais, mas que a oposição deveria ter usado de consciência ao 

aprovar o Plano de Carreiras do Magistério, e que não estavam tirando direitos, e que queriam 

que os tais tivessem mais direitos, mas que sua visão era visando o futuro, e agradeceu; ato 

contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual 

após saudar os presentes disse que estavam reduzindo direitos, e que não era justo usar a 

classe do magistério como bode expiatório, e que era decisão do governo reduzir os salários 

da classe, disse que quase nenhum aluno quer ser professor, disse que se poderia discutir 

reajuste, mas redução salarial não, disse que quebrar nas costas do professor era injusto, e 

agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton 

Pereira, o qual após saudar os presentes disse que era conhecedor da discussão, e que 

ultimamente vinha pensando muito, e que tinha seus princípios, e que seu voto naquele dia 

seria de acordo com os referidos princípios, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 

passou a palavra à vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar os 

presentes falou que o orçamento de Icapuí estava comprometido, além do limite, em 

cinquenta e sete por cento, que não era fácil ser gestor, que os vereadores eram taxados como 

golpistas, mas eles reconheciam o valor dos professores, que as gestões anteriores eram 

irresponsáveis em não ter feito um estudo atuarial antes de aprovar uma lei como esta, disse 

tinha dívidas com o INSS, e que não queria ser gestora de Icapuí, pelo preço o qual está 

pagando, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Artur 

Bruno Rebouças de Oliveira, o qual após saudar os presentes falou que o atual gestor desde 

o início de sua gestão está cortando gastos, que todas ações foram amplamente divulgadas, e 

que a discussão hoje era sobre a inviabilidade financeira, e queria que todos os professores 

entendessem essas medidas, que iriam mexer um pouco, mas isto era necessário, e agradeceu; 

em ato contínuo, o vereador Antônio Sergio de Araújo, pediu questão de ordem, para entrar 
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com pedido de vistas ao projeto em tona, e logo em seguida, o senhor presidente suspendeu a 

sessão para discutirem o pedido de vistas requerido, o qual após análise pela presidência, foi 

negado, e dando continuidade à sessão, o senhor presidente colocou a matéria em votação, 
onde foi aprovada por foto favorável dos vereadores, Erika, Normando, Claudio, Marjorie, 
Almir, Bruno e Ronaldo, contra os votos contrários à matéria dos vereadores Sergio, Hélio e 
Kleiton, totalizando sete votos a favor r três votos contra. PROJETO DE LEI Nº 004/2017. 
Autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Altera e revoga dispositivos da Lei nº 381, de 26 

de Junho de 2003, na forma que indica, e dá outras providências. Antes da discussão do 

referido projeto o senhor presidente pediu o parecer das comissões de Justiça e Redação e da 

Comissão de Orçamento, Finanças e Controle, obtendo parecer favorável de ambas as 

comissões, e logo após, passou a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, 

o qual após saudar aos presentes pediu ao presidente para retirar o projeto 004/2018 de pauta, 

tendo em vista que o Poder Executivo não enviou as tabelas em anexo, e agradeceu; ato 

contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual 

após saudar aos presentes reiterou o pedido do vereador Hélio, tendo em vista que o projeto 

chegou nas mãos dos vereadores incompleto, e que este projeto vai aleijar o processo histórico 

de conquistas dos professores de Icapuí, que o projeto acaba com o PCR, disse esse projeto 

acaba com a progressão automática, acaba com o estímulo ao estudo, e agradeceu; ato 

contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o 

qual após saudar os presentes falou que desde quando o projeto chegou à casa, foi feito a 

todos os vereadores para participarem da discussão, e que em nenhum momento seria retirado 

direitos,  disse ainda que teriam chance para defender ou criticar o projeto, as assessorias do 

Poder Executivo e o Sindicato, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente  passou a 

palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos presentes falou que 

acontece muito na Câmara é de que quando é situação tem um posicionamento, mas quando 

se torna oposição, muda-se o posicionamento, e que não quer carregar em suas costas a chaga 

de ser contra o trabalhador, e espera ter coerência de votar da forma que ele pensa, e 

agradeceu; em ato contínuo, a vereadora Erika Costa da Silva, pediu questão de ordem para 
que as assessorias do Poder Executivo, bem como o Sindicato dos Servidores exporem seus 
dados sobre o referido projeto, a questão de ordem foi posta em votação, e foi aceita pela 
unanimidade dos vereadores presentes, então o senhor presidente concedeu a palavra ao 
Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Icapuí, o qual após saudar 
aos presentes expôs seus argumentos contra a aprovação do referido projeto de lei, e 
agradeceu, em ato contínuo, foi concedida a palavra às assessorias jurídica e contábil do 
Poder Executivo, as quais expuseram os argumentos favoráveis a aprovação do projeto em 
tona, e responderam questionamentos sobre este tema, e logo após, a matéria foi posta em 
votação, onde foi aprovada por foto favorável dos vereadores, Erika, Normando, Claudio, 
Marjorie, Almir, Bruno e Ronaldo, contra os votos contrários à matéria dos vereadores 
Sergio, Hélio e Kleiton, totalizando sete votos a favor r três votos contra. PROJETO DE LEI Nº 
001/2018. Autoria do vereador FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS. Denomina o 
Corredor de Tremembé de “Corredor Luís Ferreira dos Santos”. Em tramitação.  
MOÇÃO DE PESAR Nº 004/2018. Autoria da Câmara Municipal de Icapuí. Que sejam 
consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Geronso Carlos dos Reis, que faleceu em 
13/02/2018. Esta proposição foi aprovada por unanimidade dos vereadores. INDICAÇÃO Nº 
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037/2018. Autoria do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder 

Executivo que seja feita a pavimentação nas ruas do Conjunto Habitacional América Alves da 

Silva, na Comunidade de Barrinha: Travessa José da Costa Sobrinho, Rua Francisco Pereira 

da Cruz, Rua Manuel Simão da Costa e Rua Renato Leonel da Costa.  Esta proposição foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 038/2018. Autoria do vereador Claudio Roberto 
de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída um espaço cultural, 

desportivo e social na Serra de Mutamba. Esta proposição foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 039/2018. Autoria dos vereadores Claudio Roberto de carvalho e Jobede 
Reis Cirilo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma Areninha com 

campo sintético na Comunidade de Mutamba. Esta proposição foi aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 040/2018. Autoria do vereador Francisco Kleiton Pereira. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja criado em nosso Município uma Escola de 

Artes para o desenvolvimento cultural e artístico municipal. Esta proposição foi aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 041/2018. Autoria da vereadora Erika Costa da Silva. INDICA 
ao Chefe do Poder Executivo que sejam reimplantadas salas de informática nas Escolas do 

Município. Esta proposição foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 042/2018. 
Autoria do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 

feita a pavimentação e o calçamento da Comunidade do Córrego do Sal. Esta proposição foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 043/2018. Autoria do vereador Ronaldo Lucas 
da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento da rua do colégio 

e ginásio da Comunidade de Peixe Gordo. Esta proposição foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 044/2018. Autoria do vereador Normando Nonato da Silva. INDICA ao Chefe 

do Poder Executivo que seja construída uma Areninha com campo sintético na Comunidade 

do INCRA. Esta proposição foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 045/2018. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja disponibilizado repasse de recurso financeiro 

em beneficio do Espetáculo 2018 da Companhia Junina Compasso da Maré. Esta proposição 

foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o senhor presidente declarou aberta a tribuna 
popular passando a palavra ao popular Eurivan, o qual após saudar os presentes, criticou a 
aprovação do projeto de lei Nº 004/2018, que isto representava algo triste para os 
professores e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou aberto o grande 
expediente passando a palavra à vereadores Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após 
saudar aos presentes falou a respeito do projeto de lei 04/2018, que infelizmente era 
necessário, para que as finanças do município fossem estabilizadas, disse ainda que não era 
fácil para eles, mas que teriam que defender um interesse maior, que pensaram no 
desenvolvimento da cidade, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar os presentes falou a 
respeito da aprovação do projeto de lei nº 004/2018, questionou que se essa história de tirar 
direitos virar moda, na oportunidade criticou a posição do governo de retirar os direitos dos 
trabalhadores, disse que hoje, quase ninguém quer ser professor, pois não é fácil está em 
sala de aula, disse ainda que foram muitos anos de luta dos professores para conquistar tais 
direitos, disse aos vereadores que aprovaram o projeto que o governo era importante para 
eles, mas ainda mais importantes eram os eleitores que os elegeram, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o 
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qual após saudar aos presentes falou que era ciente que retiraram direitos dos 
trabalhadores, que tinha votado consciente, mas que fizeram uma escolha visando a 
viabilidade do orçamento, que naquele dia tinham na câmara oito cãos e três santos, 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 muitas vezes já recebeu 
elogios pelo seus votos, mas que hoje as pessoas o criticam, e disse que ele sente que tem 
futuro por que tem família e já foi eleito várias vezes, justificou o seu voto em favor da 
matéria do projeto de lei 004/2018, e disse que deveriam era processar aqueles que falam 
mal dos vereadores, disse que acreditava no governo, que o atual prefeito era um homem 
de coragem, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar os presentes falou de sua emoção e tristeza pela 
aprovação do projeto de lei, mas que era necessário e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente declarou aberto o pequeno expediente e passou a palavra ao vereador Antônio 
Sergio de Araújo, o qual após saudar os presentes leu uma carta deixada em sua residência 
por professores no dia anterior, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Normando Nonato da Silva, o qual após saudar os presentes justificou o 
seu voto, e perante os professores, mas disse que acreditava que tinha acertado, mas caso 
depois seja comprovado que ele errou, ele era muito homem para voltar atrás e assumir que 
tinha errado, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar os presentes falou que a oposição que 
hoje diz defender os professores, em oportunidades passadas, não quis dividir o dinheiro 
dos precatório com os mesmos professores, e agradeceu; ; Ato contínuo, não havendo mais 
oradores inscritos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 5ª (quinta) 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, 01 de Março de 2018. 
  

 
 
 
 
 
 
LISTA DE ASSINATURA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2018. 
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