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Ata da 31ª (Trigésima Primeira) 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 05 (cinco) de Outubro de 2017 (dois mil e dezessete), sob a presidência do Sr. 
Vereador Ronaldo Lucas da Costa, onde reuniram-se os seguintes Vereadores: Antônio 
Sérgio de Araújo, Artur Bruno Rebouças de Oliveira, Cláudio Roberto de Carvalho, 
Felipe Maia de Oliveira Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, Francisco Hélio Fernandes 
Rebouças, José Almir Alcântara da Silva, Marjorie Felix Lacerda Gomes. 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 COMPLEMENTAR Nº 006/2017. Iniciativa do Poder 
Executivo Municipal. Modifica o Anexo I da Lei Complementar nº 064/2017 que 
discrimina e dá o quantitativo de cargos comissionados. Proposição em tramitação. 
PROJETO DE LEI Nº 019/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o 
Plano Plurianual do Município de Icapuí para o quadriênio 2018-2021. Proposição em 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 021/2017. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. 
Cria no âmbito do Município de Icapuí o Conselho Municipal de Juventude e dá outras 
providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 022/2017. Iniciativa do 
Poder Executivo Municipal. Altera a redação dos artigos 3º e 8º da Lei nº 671/2016, de 
30 de maio de 2016, que Cria o componente municipal de incentivo financeiro de 
desempenho do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na atenção básica – 
PMAQ/AB/Municipal de Icapuí dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 023/2017. 
Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a estimativa da receita e fixação 
da despesa do Município de Icapuí para o exercício de 2018. Proposição em 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 031/2017. Iniciativa dos vereadores Francisco Kleiton 
Pereira e Marjorie Felix Lacerda Gomes. 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 034/2017. Iniciativa dos vereadores Francisco 
Kleiton Pereira e Marjorie Felix Lacerda Gomes. Dispõe sobre o Programa “Aluno 
Nota Dez” que premia os melhores alunos da rede pública municipal de ensino e dá 
outras providências. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI 036/2017. Iniciativa 
do vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças. Dispõe sobre denominação de rua na 
Comunidade de Barrinha de Manibu. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 
037/2017. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. Fica denominada “Avenida 

José Pereira de Oliveira (Zé de Tibúrcio)” a avenida que tem início na Praça da 

Liberdade e se estende até a Praia de Barreiras de Cima. Proposição em tramitação. 
INDICAÇÃO Nº 254/2017. Iniciativa dos Vereadores José Almir Alcântara da Silva e 
Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reformada a 
Praça do Salgadinho, com a restauração da iluminação e a colocação de bancos. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 258/2017. Iniciativa do 
Vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam 
asfaltadas todas as ruas do Município de Icapuí. Proposição aprovada por 
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unanimidade. INDICAÇÃO Nº 259/2017. Iniciativa do Vereador Cláudio Roberto de 
Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reativado o ponto de apoio à 
saúde na Comunidade de Peroba para que o médico do PSF possa atender a população 
a cada quinze dias. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 260/2017. 
Iniciativa do Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a abertura de rua que tem início em frente a Cooperativa 
COOPI e finda no Corredor de Erialdo. Proposição aprovada por unanimidade. Ato 
contínuo, não havendo mais proposições a ser apreciadas, o senhor presidente 
declarou aberta a tribuna popular, onde se pronunciou o Sr. Wesly, da comunidade de 
Redonda que solicitou a participação e contribuição dos vereadores para a realização 
da festa das crianças a ser realizada na comunidade e agradeceu. Ato contínuo, não 
havendo mais inscritos na tribuna popular o senhor presidente declarou aberto o 
grande expediente passando a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, que 
após saudar os presentes, cobrou do Poder Público Municipal o retorno da 
programação da FM Educativa, bem como da transmissão das sessões da Câmara pela 
FM Educativa, ato contínuo o vereador disse que o governo municipal tem que zelar 
por aqueles cargos que prestam um relevante serviço a população de Icapuí, em a 
parte, o vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças falou que mesmo sendo 
vereador de oposição, está disposto a votar matérias de interesse do município. 
Retornando a palavra, o vereador Antônio Sérgio de Araújo cobrou do governo 
municipal o pagamento das gratificações e ajudas de custo de alguns funcionários do 
hospital que não estão sendo pagas. Em a parte o vereador José Almir Alcântara da 
Silva, informou que o governo está sensível a essa questão e que o mesmo se 
comprometeu a enviar outro projeto para atender esta demanda. Retornando a 
palavra, o vereador Antônio Sérgio de Araújo falou sobre o atraso no pagamento da 
folha da educação em virtude da diminuição dos recursos do Fundef e cobrou do 
governo que haja planejamento para que o mesmo cumpra suas obrigações e 
agradeceu. Ato contínuo o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir 
Alcântara da Silva que após saudar os presentes, informou que o salário dos 
funcionários não está atrasado, e que outras gestões não tiveram o compromisso de 
pagar seus servidores em dia. Em seguida, parabenizou o governo pelas ações 
paliativas que estão sendo feitas no município, como a abertura de ruas e reparo nos 
acessos às comunidades e disse que espera que o Executivo possa resolver a situação 
das gratificações dos servidores o mais breve possível. Em seguida, disse que não é a 
favor que o governo reduza salário de servidores que prestam serviço ao município e 
parabenizou ao governo pelo compromisso de pagar seus servidores em dia e pelas 
melhorias que estão sendo realizadas no município e agradeceu. Ato contínuo o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador Cláudio Roberto de Carvalho que 
após saudar os presentes, falou do compromisso do governo em colocar 
definitivamente a FM Educativa no ar e informou que o governo está fazendo uma 
reestruturação nas secretarias e que a mesma é necessária para melhorar os serviços 
prestados à população, mas que acredita que em breve o Executivo irá resolver essa 
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questão e pagar tais gratificações para quem de fato, tem direito. Em seguida, disse 
que o governo está pagando seus servidores dentro do mês trabalhado e fez um breve 
relatório das ações do governo ao longo da semana. Disse que em breve o município 
contará com a base do SAMU e parabenizou o governo pela sensibilidade em 
promover a festa das crianças e agradeceu. Ato contínuo, não havendo mais inscritos 
no grande expediente o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente, 
onde passou a palavra ao vereador Antônio Sérgio de Araújo que solicitou ao Governo 
que realize melhorias no acostamento na CE 261, no trecho entre a Escola Mizinha e a 
Icapel para que os alunos possam ter mais segurança no seu trajeto para a escola e 
agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para ao vereador 
Francisco Hélio Fernandes Rebouças onde disse que atendendo um convite, visitou a 
Escola de Morro Pintado e que os jovens da comunidade cobraram que seja instalado 
um redutor de velocidade nas proximidades da escola e cobrou do governo que ponha 
a FM Educativa pra funcionar definitivamente e agradeceu. Ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra para a vereadora Marjorie Felix Lacerda Gomes que 
parabenizou o governo pela sensibilidade em realizar o projeto “Criança Feliz” em 
comemoração ao dia da criança na praça central e por ter atendido a indicação da 
vereadora. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Felipe 
Maia de Oliveira Rebouças que cobrou ao governo a continuação da “Rua do Amor” e 
parabenizou a equipe da secretaria de obras pelas melhorias que estão sendo 
executadas no município e agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra para o vereador José Almir Alcântara da Silva que informou que o governo está 
trabalhando para a melhora na iluminação pública do município e que em breve 
disponibilizará veículos para atender a demanda das comunidades e que a equipe da 
secretaria de obras iniciará o serviço de reparo e limpeza nas ruas do centro e 
agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente declarou encerrada a 31ª (Trigésima) 
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, 05 de Outubro de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO 
DE 2017. 
 
Mesa Diretora: 

 

Vice-presidente: Ronaldo Lucas da Costa:_____________________________________ 

 

Secretário: Artur Bruno Rebouças de Oliveira:__________________________________ 

 

Vereadores: 

 

Antônio Sérgio de Araújo: _________________________________________________ 

 

Claudio Roberto de Carvalho:_______________________________________________ 

 

Felipe Maia de Oliveira Rebouças:___________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças:________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira:__________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva:_______________________________________________ 

  

Marjorie Félix Lacerda Gomes:_____________________________________________ 

 


