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Ata da 9ª (nona) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 05 (cinco) de Abril 
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 Hélio Fernandes 
Rebouças, José Almir Alcântara da Silva, Normando Nonato 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 005/2018. Iniciativa do Poder 
Executivo Municipal. Dispõe sobre repasse à Associação Universitária do Município de Icapuí 
– ASSUMI, CNPJ: 05.121.856/0001-39, e dá outras providências. Proposição aprovada por 
unanimidade. PROJETO DE LEI 008/2018. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Autoriza o 
Município de Icapuí, através do Poder Executivo Municipal, a contratar financiamento e 
oferecer garantias junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, através do programa BNDES 
PMAT Automático, e dá outras providências. Essa Proposição foi posta em discussão, ocasião 
em que a Comissão de Justiça e Redação, através dos vereadores Antônio Sérgio de Araújo e 
Francisco Kleiton Pereira, questionou a sua entrada na ordem do dia, pois a referida 
comissão ainda não tinha exarado o parecer referente a este projeto, tendo em vista que 
quando a comissão se reuniu, o Poder Executivo não tinha enviado o impacto financeiro, e 
ainda que não tinham sido cumpridos os prazos regimentais. A Comissão de Finanças e 
controle de parecer favorável ao projeto. Tendo em vista que a Comissão de Justiça e 
Redação não ter emitido o parecer, e a Comissão de Finanças e Controle ter emitido parecer 
favorável, o Presidente levou a questão para deliberação do plenário, onde ficou decidido, 
que o projeto deveria ficar em tramitação, para que o representante do Governo Municipal 
possa esclarecer o projeto, e os vereadores possam debater mais sobre o referido projeto. 
Então o senhor Presidente determinou a entrada do Projeto 008/2018 na ordem do dia, e a 
proposição continuou em tramitação. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 001/2018. Iniciativa 
do Vereador Francisco Kleiton Pereira. Que sejam consignados votos de congratulação a 
Joseline, Dedé de Elisa, Mauro Braga e a todos os membros do Grupo Renascer em Cristo 
pelo desenvolvimento da arte e cultura em nosso Município, em especial, pelo empenho e 
dedicação na organização e produção do Espetáculo a Paixão de Cristo – “Eis o Cordeiro de 
Deus”, Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo”. Proposição aprovada por unanimidade. 
MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 001/2018. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. Que 
seja votada e enviada Moção de Repúdio ao Chefe do Executivo Municipal pelo fato de não 
ter sido feito o pagamento do convênio com a ADECI, direcionado ao grupo de ginástica de 
Icapuí. Desaprovada por sete votos contra e dois a favor. MOÇÃO DE PESAR Nº 008/2018. 
Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. Que sejam consignados votos de pesar 
aos familiares do Sr. José Irumir da Silva, falecido em de 24 de Março de 2018. Aprovado por 
unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 009/2018. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara 
da Silva. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares da Sra. Maria dos Anjos Maia 
Rebouças, falecida em 01 de Abril de 2018. Aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR 
Nº 010/2018. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho e Erika Costa da Silva. 
Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Edmundo Rodolfo da Silva, 
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conhecido como “Menininho”, falecido em 30 de Março de 2018. Aprovado por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 059/2018. Autoria do Vereador Francisco Kleiton Pereira. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a instalação da iluminação pública na via 
de acesso a Comunidade de Serra de Cajuais denominada ladeira de João Tana. Esta 
proposição foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 060/2018. Autoria do vereador 
Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o transporte 
de alunos da educação infantil e fundamental nível I em ônibus climatizados. Esta 
proposição foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 063/2018. Iniciativa do Vereador 
Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
recuperação do calçamento em pedra tosca da rua que se inicia no cemitério da Serra de 
Mutamba e se estende até a ladeira de João Tana. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
Nº 064/2018. Iniciativa do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja feita a recuperação da rua que mora Isabel de João Tana. Aprovada 
por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 065/2018. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
feita a reurbanização do porto da Barra Grande, bem como do entorno e da estrada de 
acesso, fazendo a limpeza e restauração do calçamento e da iluminação pública. Em 
tramitação. INDICAÇÃO Nº 066/2018. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
reconstrução do ancoradouro da Barra Grande e a construção de um estaleiro para a 
construção e reforma de embarcações. Em tramitação. INDICAÇÃO Nº 067/2018. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que seja realizado um evento na Praça Central em homenagem ao 
dia das mães, na sexta-feira dia 11 de Maio de 2018. Em tramitação. INDICAÇÃO Nº 
068/2018. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja realizado uma festival de quadrilhas 
no Município de Icapuí, no mês de Julho. Aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao senhor João Paulo, representante do Governo Municipal, o 
qual veio explicar o projeto de lei 008/2018. Ato contínuo, o senhor presidente passou ao 
palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou a 
respeito da falta de respeito aos pescadores, pelo Governo Federal, disse que os pescadores 
eram desorganizados, falou a respeito do convênio entre ASSUMI E Prefeitura Municipal de 
Icapuí, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes falou  fez alguns 
esclarecimentos quanto ao seu discurso em referência a ASSUMI da semana anterior, e disse 
que continuaria cobrando a taxa zero para os estudantes, fez algumas críticas ao aumento 
das mensalidades que os estudantes pagam, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar aos presentes 
falou a respeito da situação dos pescadores, que os mesmos são desorganizados, falou ainda 
que queria se juntar aos demais vereadores na Audiência Pública para debater o seguro-
defeso, elogiou o trabalho da Colônia dos Pescadores, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar 
aos presentes falou a respeito da dificuldade as quais tem enfrentado os vereadores, disse 
que os vereadores sentem isso, e que já tem procurado resolver tal situação em reuniões 
com Deputados, e que a solução seria fazer uma Audiência Pública a respeito deste tema, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Marjorie Felix 
Lacerda Gomes, a qual após saudar aos presentes falou do Selo Verde recebido pelo 
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Município, enalteceu o trabalho dos garis, os homenageou, e parabenizou as ações das 
secretarias que contribuíram para isso, 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 aos presentes ressaltou o convite para audiência pública que 
tratará sobre os desinvestimentos da Petrobrás em Icapuí, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após 
saudar aos presentes falou a respeito o evento “ A Paixão de Cristo”, realizada com apoio da 
Prefeitura Municipal de Icapuí, e agradeceu, ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Normando Nonato da Silva, o qual após saudar aos presentes citou as 
Licenças dos Barcos em Icapuí, e agradeceu; e agradeceu; ato contínuo, o Senhor Presidente 
declarou encerrada a 8ª (oitava) 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 Abril de 2018. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2018. 
 

 

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:___________________________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças______________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira:_______________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva:____________________________________________________ 

 

Marjorie Félix Lacerda Gomes:___________________________________________________ 

 

Normando Nonato da Silva: ____________________________________________________ 

 


