
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

Ata da 10ª (décima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 12 (doze) 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
006/2018. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre repasse à Associação
Comunitária do Assentamento Vila Nova – ACAVN, CNPJ: 10.473.209/0001-26, e dá outras
providências. Proposição aprovada por unanimidade. PROJETO DE. 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 Sergio e Kleiton, 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 decido, 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. Na décima
sessão ordinária a projeto de lei 08/2018 continua em tramitação. PROJETO DE LEI Nº
011/2018. Iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre repasse à Associação
Icapuiense de Taekwondo - AIT, CNPJ: 09.006.888/0001-44, e dá outras providências.
Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 004/2018. Iniciativa do Vereador Francisco
Hélio Fernandes Rebouças. Fica denominado “Rua Antônio Amaro dos Santos” o trecho
que se inicia ao sul limitando-se com Av. Newton Ferreira e segue por 84 metros
confrontando com terras de Patrícia Maria dos Reis Maia Nunes; laterais da via, leste e
oeste, confrontam com glebas de Doralice Fernandes Farias paralelas a Rua Pedro Rebouças,
sentido Salgadinho. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 006/2018. Iniciativa do
vereador Normando Nonato da Silva. REQUER que seja encaminhado ofício ao
representante da Empresa Enel, solicitando informações sobre as luminárias dos postes que
foram substituídos em todo o Município de Icapuí, uma vez que os postes foram
substituídos, mas não foram colocadas as luminárias. Incluir no ofício pedido de prazo para a
reposição. Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTO Nº 007/2018. Iniciativa do vereador
Francisco Hélio Fernandes Rebouças. REQUER que seja autorizada a participação de um
estudante de Engenharia Sr. Hartur Bruno Silva de Souza para explanar Projeto de Conclusão
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de Curso em sessão ordinária durante 15 (quinze) minutos. O referido projeto foi implantado
no Centro Administrativo de Icapuí. Aprovado por unanimidade. MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO Nº 002/2018. Iniciativa do Vereador José Almir Alcântara da Silva. Que
sejam consignados votos de congratulação ao Sr. Prefeito Municipal Lacerda Filho pelos
relevantes serviços que tem prestado à comunidade icapuiense. Aprovada por unanimidade.
INDICAÇÃO Nº 065/2018. Autoria dos Vereadores José Almir Alcântara da Silva, Erika Costa
da Silva, Ronaldo Lucas da Costa, e Antônio Sergio de Araújo. 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. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 066/2018. Autoria do vereador Ronaldo
Lucas da Costa, Erika Costa da Silva, José Almir Alcântara da Silva e Antônio Sergio de
Araújo. 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. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 067/2018. Iniciativa do Vereador
José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o
alargamento do corredor de acesso a Barra Grande. Aprovada por unanimidade INDICAÇÃO
Nº 070/2018. Iniciativa do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do
Poder Executivo que seja feita a abertura de uma rua paralela à Avenida Enoque Carneiro,
tendo inicio na COOPI até o corredor que dá acesso a Comunidade de Requenguela.
Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 071/2018. Iniciativa do vereador Claudio
Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento nos
seguintes trechos: Início na casa do falecido Zivaldo e término no Mercadinho Borges;
Início na esquina do Depósito de Ivan e término no entorno da colônia; Início na esquina
de Iran Souza e término na residência de Dona Ana. Proposição Retirada pelo autor.
INDICAÇÃO Nº 072/2018. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao
Chefe do Poder Executivo que seja construído um Posto de Saúde na Comunidade de Ponta
Grossa. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 073/2018. Iniciativa do vereador
Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja retomada a festa dos
pescadores intitulada “De volta ao mar”. Aprovada por unanimidade. Aprovada por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 074/2018. Iniciativa da vereadora Marjorie Félix Lacerda
Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a aquisição de instrumentos
musicais para o projeto desenvolvido atualmente no CRAS (Centro de Referência e
Assistência Social) pela Professora Eliane. No referido projeto as crianças e os jovens têm
aula de flauta, violão, guitarra e bateria, onde são desenvolvidas atividades voltadas a
musica trabalhando as potencialidades e habilidades musicais e resgate da autoestima desse
público, com o intuito de plantar a semente da cidadania em seus corações. Aprovada por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 075/2018. Iniciativa da vereadora Marjorie Félix Lacerda
Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a ampliação do projeto de
“Mulheres em Ação” desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social para atender as
mulheres de todas as faixas etárias (crianças, adultas e idosas). Atualmente, o projeto
atende 60 (sessenta) mulheres e o objetivo é incluir nas atividades físicas dança e
hidroginástica três dias da semana, tendo em vista a saúde física e mental. Aprovada por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 076/2018. Iniciativa do vereador Normando Nonato da Silva.
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INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam reformadas as escadarias das Comunidades
de Redonda e Picos. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 077/2018. Iniciativa do
vereador Normando Nonato da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam
colocadas as luminárias de 08 (oito) postes de iluminação pública na Vila Esperança.
Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 078/2018. Iniciativa do vereador Francisco
Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita melhoria da ladeira que
liga Barreiras da Sereia a Vila Nova, com a finalidade de melhorar o acesso e também dar
segurança aos populares uma vez que a área apresenta avançada erosão. Aprovada por
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 079/2018. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira.
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito um bueiro na Serra de Mutamba no
calçamento em frente à residência do Sr. Chico Peixinho, pois há grande erosão no local em
decorrência das enxurradas causadas pelas abundantes chuvas que tem caído em nosso
Município. Aprovada por unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais proposições para
serem apreciadas, o senhor presidente declarou aberta a tribuna popular e passou a palavra
ao secretário municipal de saúde, o qual após saudar aos presentes falou sobre o selo
bronze conseguido pelo município, bem como esclareceu a respeito da suspensão do
processo licitatório referente à contratação de laboratório para realização de exames pelo
poder judiciário, e agradeceu, ato contínuo, o senhor presidente declarou aberto o grande
expediente passando a palavra ao Popular, Adriano, presidente da associação icapuiense de
taekwodo, o qual após saudar aos presentes agradeceu à prefeitura e aos demais
patrocinadores pelo apoio, e ainda falou dos campeonatos os quais os jovens icapuienses
participarão, e agradeceu. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao Vereador
Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos presentes falou a respeito dos
problemas e transtornos ocorridos em Icapuí em decorrência das muitas chuvas,
principalmente na Vila de Baixo na Comunidade de Quitérias, disse ainda que os moradores
da Praia da Placa estão ilhados, agradeceu ao secretário Deca pelo trabalho realizado, falou
ainda que a chuva também causou estragos nos acessos da Comunidade de Ilha do Meio,
cobrou ainda a implantação do Demutran na cidade, bem como cobrou o pagamento dos
salários atrasados dos servidores efetivos, 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 liberação de duzentos mil reais para o município de Icapuí, os
quais serão destinados à comunidade do CVTP, para construir calçamentos nesta
comunidade, 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 constantes
atrasos na folha de pagamento na secretaria de educação, pediu ainda que o Governo
Municipal se pronuncie a respeito do reajuste dos servidores públicos municipais, falou
ainda que enquanto os salários estão atrasados, os professores continuam em sala de aula,
pois não podem faltar, disse ainda que estão divulgando tabelas dizendo quanto custa um
professor para os cofres públicos, que nesta tabela consta a contribuição patronal da
prefeitura com os professores, então citou a contribuição patronal sobre os salários dos
vereadores, prefeito e vice-prefeito, e secretários, e agradeceu; ato contínuo, o senhor
presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar aos
presentes falou que o trabalho é uma ferramenta que nos faz acreditar na dignidade, disse
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ainda que haveria assembleia do Sindicato dos servidores onde se encontraria um
denominador comum, falou dos recursos conseguidos para construção de calçamento, bem
como aquele destinado para aquisição de ambulâncias, falou do seguro defeso, e agradeceu;
ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de
Carvalho, o qual após saudar aos presentes agradeceu ao secretário de obras por ter
atendido sua indicação na Serra dos Cajuais, agradeceu pelos moradores o terem recebido
bem, convidou a população para a audiência pública que debaterá o seguro defeso, falou a
causa do atraso do pagamento dos salários dos professores, e agradeceu; ato contínuo, o
senhor presidente passou a palavra à vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após
saudar aos presentes falou que se deve respeitar os professores, pois estes levam
conhecimento aos alunos, disse que muitas vezes aparenta que o governo está contra os
professores, mas isto não é verdade, que não se atrasa o pagamento de propósito, mas que
a arrecadação não cobre a folha de pagamento da educação, disse no ano passado o
prefeito estava retirando recursos de outros setores para cobrir a esta folha, falou ainda do
prêmio percebido pelas unidades básicas de saúde e agradeceu; ato contínuo, o senhor
presidente passou a palavra ao vereador Normando Nonato da Silva, o qual após saudar aos
presentes convidou a população bem como os pescadores para a audiência pública que
debaterá o seguro defeso, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra
ao vice-presidente Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar aos presentes agradeceu aos
populares pelo carinho que tem por ele, disse ainda que esteve, ele e o vereador Almir, com
o Deputado Estadual Evandro Leitão, e agradeceu; e agradeceu; ato contínuo, o Senhor
Presidente declarou encerrada a 10ª (décima) 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, 12 de Abril de 2018.
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LISTA DE ASSINATURA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 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: ____________________________________________________


