
                     

 

   

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

Ata da 6ª (sexta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 08 (oito) 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 001/2018. Autoria do vereador FRANCISCO HÉLIO FERNANDES REBOUÇAS. 
Denomina o Corredor de Tremembé de “Corredor Luís Ferreira dos Santos”. Proposição 
aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 002/2018. Autoria do Vereador Claudio 
Roberto de Carvalho. Torna utilidade Pública a associação dos Moradores de Morro Pintado, 
inscrita sob o CNPJ: 35.050.947/0001-91. Proposição em tramitação. REQUERIMENTO 
005/2018. Requer que seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito Municipal solicitando que seja 
feita uma fiscalização sobre a utilização do solo na divisa com o Estado do Rio Grande do 
Norte, visto que os munícipes da cidade de Tibau-RN têm ultrapassado a divisa construindo 
casas e até mesmo mudado a placa que delimita a divisa entre os dois estados. Proposição 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 046/2018. Autoria do Vereador José Almir 
Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento da Rua 

Francisco Pereira Maia, em Morro Alto. Esta proposição foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 047/2018. Autoria do vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao 

Chefe do Poder Executivo que seja construído um matadouro público no Município de Icapuí. 
Esta proposição foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 048/2018. Autoria dos 
vereadores Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 

melhoria do campo da Comunidade de Barreiras de Cima, bem como a construção de uma 

Areninha Society de futebol de areia na área que se situa entre o campo principal e as barracas 

em Barreiras. Esta proposição foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 049/2018. 
Autoria do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 

seja feita a reforma de todo o Calçadão da orla da Praia de Barreiras de Cima, incluindo a 

estrutura de iluminação, calçadas e calçamento. Esta proposição foi aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 050/2018. Autoria da vereadora Marjorie Félix Lacerda 
Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo solicitar a vinda para o nosso Município da 

Unidade Móvel “Sesc Saúde Mulher” para a realização de exames para prevenção de câncer 

de mama e de colo de útero , além de ações educativas para a promoção da saúde. Esta 
proposição foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 051/2018. Autoria do vereador 
Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja criado no 

âmbito do Município de Icapuí atendimento veterinário em todas as comunidades. Esta 
proposição foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o senhor presidente declarou 
aberta a tribuna popular passando a palavra ao senhor Vice-prefeito, Manoel Jeová, o qual 
após saudar aos presentes explicou aos pescadores o motivo da demora em receber o 
seguro-defeso, e reclamou dessa demora, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao popular Amarílio, o qual após saudar aos presentes falou a respeito de 
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um projeto na área esportiva a qual está desenvolvendo no município, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra a senhora Vânia, da comunidade de Serra de 
Mutamba, a qual após saudar aos presentes reclamou da qualidade da água em sua 
comunidade e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à professora 
Francisca Alves, a qual após saudar aos presentes falou a respeito da violência, e defendeu 
os professora 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 da violência sofrida por ela e pelos demais vereadores 
nas redes sociais, falou ainda sobre sua mãe em homenagem ao dia internacional da mulher, 
e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio 
Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes falou a respeito dos desafios 
enfrentados pelos professores, falou a respeito da atitude da atual gestão de retirar direitos 
conseguidos com muita luta, e ressaltou que se ouvia comentários, os quais não sabe se é 
verdade, que ainda estariam por vir mais projetos retirando direitos dos servidores, falou da 
decisão judicial a qual suspende a tramitação do projeto de lei 004/2018, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o 
qual após saudar aos presentes homenageou suas mães, sua esposa, e sua filha pelo 
Internacional da Mulher, falou ainda a respeito do projeto de lei 004/2018, disse que têm 
sofrido retaliações por causa de seu voto, disse da dificuldade financeira do município e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Normando 
Nonato da Silva, o qual após saudar aos presentes falou a respeito da demora dos 
pescadores em receber o seguro-defeso, criticou tal demora, falou ainda que recebeu a 
notícia do falecimento de uma moradora de sua comunidade, e desejou seus sentimentos, 
falou ainda da falta de profissionais da saúde nas comunidades praianas em torno de 
Redonda, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos presentes falou que têm tranquilidade, 
serenidade, disse ainda que para todos mal, o silencia é a melhor resposta, falou ainda da 
dificuldade em defender o Atual Prefeito Lacerda, quando este ainda não era Prefeito, e que 
isto sim é coragem, disse que aquilo que acreditava no passado continua acreditando hoje, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir 
Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes parabenizou todas as mulheres pelo dia 
internacional da mulher, homenageou ainda a sua falecida esposa, que muito a amava, que 
viveram muitos anos juntos, que ela lhe deu dois frutos, que foi feliz durante os trinta e 
cinco anos os quais passou ao lado dela, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
declarou aberto o pequeno expediente, passando a palavra ao vereador Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos presentes parabenizou todas as mulheres, 
pediu ao secretário Deca a melhoria dos acessos da Comunidade Ilha do Meio, e agradeceu; 
ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o 
qual após saudar aos presentes parabenizou a todas as mulheres do município, e disse ainda 
que em um momento tinha decidido a concorrer à presidência do Sindicato dos Servidores 
Públicos de Icapuí, pois esta entidade é muito importante pois luta pelos direitos do 
trabalhador, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à vereadora 
Erika Costa da Silva, a qual após saudar aos presentes parabenizou a todas as mulheres pelo 



                     

 

   

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

dia Internacional da Mulher, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Normando Nonato da Silva, o qual após saudar os presentes fez um 
convite para os vereadores participarem de uma reunião no gabinete de um deputado, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas 
da Costa, o qual após saudar aos presentes parabenizou a todas as mulheres pelo dia 
internacional da mulher, e agradeceu; ato contínuo, o Senhor Presidente declarou encerrada 
a 6ª (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, 08 de Março de 2018. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE ASSINATURA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2018. 
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