
                     

 

   

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

Ata da 14ª (décima quarta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 10 (dez) 
de Maio 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, Érika Costa da Silva, Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, José Almir Alcântara da Silva, Marjorie 
Felix 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 
014/2018. Iniciativa do Poder Executivo. Dispõe sobre repasse à Associação dos Moradores 
do Núcleo Urbano Projeto Redonda Vila Ipaumirim, CNPJ: 00.925.054/0001-68, e dá outras 
providências. Proposição aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 005/2018. 
Iniciativa do vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. Dispõe sobre alterações da Lei nº 
724/2017, de 1º de Novembro de 2017, que Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Câmara Municipal de Icapuí. Está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 
006/2018. Iniciativa do vereador Normando Nonato da Silva. Denomina “RUA ANTÔNIO 
FRANCISCO BRAGA (MADUREIRA)”, o trecho conhecido como Rua da Praia que se inicia na 
Pousada Aloha e termina na residência da Sra. Solange, na Comunidade de Redonda. 
Proposição em tramitação. REQUERIMENTO Nº 009/2018. Iniciativa do Vereador Francisco 
Kleiton Pereira. Que seja realizada Audiência Pública para debater a Educação Inclusiva em 
nosso Município e criação de um centro especializado para atendimento de crianças e 
adolescentes portadores de necessidades especiais. Proposição aprovada por unanimidade. 
MOÇÃO DE PESAR Nº 014/2018. Iniciativa do vereador Francisco Hélio Fernandes 
Rebouças. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares da Sra. Maria Gerarda da 
Silva. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 015/2018. Iniciativa dos 
vereadores Jobede Reis Cirilo da Silva, Erika Costa da Silva, e Marjorie Félix Lacerda Gomes. 
Que sejam consignados votos de pesar aos familiares da senhora Maria Zilá Brasil da Silva. 
Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 016/2018. Iniciativa da 
vereadora Erika Costa da Silva. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do 
senhor JOAOZINHO, FILHO DE LOLÔ. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 101/2018. 
Iniciativa da Vereadora Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja estipulado dentro do calendário de atendimento odontológico um dia da semana, 
em horário noturno, para o atendimento exclusivo de pescadores no período do defeso ou 
quando os mesmos estiverem em terra. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
102/2018. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a iluminação no corredor que 
dá acesso a praia de Requenguela conhecido como estrada do “S”. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº  103/2018. Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma da Escadaria da Comunidade 
de Retiro Grande, que dá acesso à praia. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
104/2018. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja criado no âmbito do Município de Icapuí o “Centro de Atendimento 
Especializado em Educação Inclusiva” para o atendimento de crianças e adolescentes 
portadores de necessidades especiais. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
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105/2018. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a reforma da Escola Mizinha, bem como melhorias em seu entorno. 
Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 106/2018. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas 
da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja implantado um monumento, em 
formato de jangada, nas entradas das praias de Icapuí, em especial na Praia de Redonda, 
com os dizeres: “Seja bem-vindo!”. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 107/2018. 
Iniciativa do vereador Marjorie Felix Lacerda Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja implantado um laboratório de informática na Escola de Ensino Fundamental 
Francisco Ezequiel da Costa, visto que já possui espaço físico, mas não dispõe de 
equipamentos para os alunos terem acesso ao mundo virtual, que só tem a contribuir nas 
atividades desenvolvidas pela escola. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 108/2018. 
Iniciativa da vereadora Marjorie Felix Lacerda Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja feita a reforma do prédio da Comunidade do INCRA, visto que o mesmo encontra-se 
ocioso; que seja utilizado para o desenvolvimento de projetos para crianças e jovens, como 
projetos de música e acesso à internet e que seja utilizado pela Unidade Básica de Saúde 
fazer atendimento uma vez por semana. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
109/2018. Iniciativa do Vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a instalação da iluminação pública do Campo de Futebol da 
Comunidade do INCRA. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 110/2018. Iniciativa do 
vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
ampliação de toda a estrutura da iluminação pública da Gruta de Icapuí. Aprovado por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 111/2018. Iniciativa do vereador Normando Nonato da Costa. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja elaborado um projeto de organização 
contendo alargamento e pavimentação, indenizando os moradores da Rua dos Soares, na 
Comunidade de Redonda. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 112/2018. Iniciativa 
do vereador Normando Nonato da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita 
a limpeza de todos os cemitérios do Município de Icapuí. Aprovado por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 113/2018. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma dos postos de saúde das Comunidades de 
Peixe Gordo e Nova Belém, incluindo a construção do muro, a colocação de grama no 
entorno e que seja reestabelecida a iluminação pública destes postos. Aprovado por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 114/2018. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da 
Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma do posto de saúde da 
Comunidade de Peroba, bem como seja disponibilizado médico para fazer o atendimento na 
comunidade. Ato contínuo, não havendo mais proposições para ser apreciadas, o senhor 
presidente declarou aberta a tribuna popular, e não havendo populares inscritos, o senhor 
presidente declarou aberto o grande expediente, passando a palavra ao vereador José Almir 
Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes falou que o povo de Icapuí espera a 
mais de três anos a conclusão do calçamento de Requenguela, falou ainda que as máquinas 
da secretaria de obras estão na comunidade de 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 pediu a prefeitura para resolver o problema da não realização de 
exames pelo Hospital, disse que estaria entrando com representação no Ministério Público 
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sobre esse tema, falou ainda da lamentável situação da iluminação pública no município de 
Icapuí, pediu para a Prefeitura Municipal para tomar uma atitude em relação à empresa 
vencedora da licitação de manutenção na Iluminação pública, a qual recebe cinquenta e três 
mil reais por mês dos cofres públicos, e o povo precisa saber disso, cobrou a secretaria de 
obras que fizesse uma fiscalização ferrenha sobre este serviço público, disse que na gestão 
passada a cobrança era grande quanto à iluminação pública, reclamou ainda do serviço de 
ligação gratuita disponibilizado aos cidadão para cobrar da empresa a manutenção, disse 
que os cidadão passam muito tempo esperando na ligação, pediu que fossem tomadas 
providências a respeito deste problema, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos 
presentes falou para os populares que está sem dinheiro, falou dos números trazidos pelo 
vereador Sergio Araújo, e que estes são verdadeiros, mas que quanto à a paralização de 
realização de exames, foi em decorrência de uma ação judicial, falou da iluminação pública, 
que o governo é conhecedor do problema, disse que não vieram para serem salvadores a 
pátria, disse ainda que em gestões anteriores, foi gasto duzentos e dez mil reais com 
iluminação pública, e que apenas algumas lâmpadas foram trocadas, disse que os próprios 
vereadores da situação cobram das empresas prestadoras de serviços, falou de audiências 
públicas as quais estão sendo realizadas nas escolas do município, com o fim de debater a 
situação da educação no município, parabenizou a escola de melancias pela nota dez, e 
agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco 
Kleiton Pereira, parabenizou a escola Maria Edilce pela conquista do prêmio “ Escola Nota 
Dez”, parabenizou os servidores da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, 
parabenizou todas as mães do Município, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente 
passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar aos presentes 
parabenizou a Associação Icapuiense de Taekwondo, falou de ofícios que enviará, e 
parabenizou a todas as mães do município de Icapuí e do Brasil, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou encerrou o grande expediente, e declarou aberto o pequeno 
expediente, passando a palavra a vereadora Marjorie Felix Lacerda Gomes, a qual após 
saudar aos presentes explicou para a população da Comunidade de Belém, o caso do defeito 
na bomba do sistema do SAAE, problema que já decorre a mais de vinte dias, disse ainda que 
tentaram consertar a bomba, mas sem êxito, mas que o Prefeito Lacerda está priorizando 
esta comunidade, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, falou a respeito da paralização da realização 
dos exames pelo Hospital Municipal, que em Janeiro de 2017, as pessoas eram 
encaminhadas para realizar exames em um laboratório particular, mas que em determinado 
momento, as pessoas tinham que pagar para receber os exames, disse que se eram 
encaminhados, é por que havia dívida no laboratório, que a empresa vencedora não pode 
exercer seus serviços por que a justiça mandou para o pagamento tendo em vista a dívida 
que a prefeitura tem com a empresa anterior, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos 
presentes parabenizou a associação Icapuiense de Taekwondo pelas conquistas, 
parabenizou a escola Maria Edilce Barbosa pelo Prêmio recebido, anunciou que o  Projeto 
“bons de bola” irá fazer um intercâmbio com a Cidade de Fortim, disse que esse projeto tem 
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apoio da Deputada Federal Luiziane Lins, parabenizou sua mãe pelo dias das mães, assim 
como todas as mães, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao 
vereador Claudio Roberto de Carvalho, disse que o laboratório citado pelo vereador Hélio, já 
veio licitado da gestão passada, e que seguiram a orientação do Ministério Público, e 
mantiveram o contrato até ser realizada nova licitação, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra a vereador Marjorie Felix Lacerda Gomes, a qual após saudar 
aos presentes falou do Campeonato de Futebol que aconteceu em na Comunidade de 
Belém, disse que estava feliz por ter contribuído, e sempre estará pronta para contribuir 
com o esporte, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente tomou a palavra e 
parabenizou a todas as mães do município, e agradeceu; ato contínuo; o Senhor Presidente 
declarou encerrada a 14ª (décima quarta) 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, 10 de Maio de 2018. 
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