
                     

 

   

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 
 

Ata da 16ª (décima sexta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 30 (trinta) 
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, Cláudio 
Roberto de Carvalho, Érika Costa da Silva, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir 
Alcântara da Silva, Marjorie Felix 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 015/2018.  De Iniciativa do Poder 

Executivo Municipal.  Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 445/2005, de 02 de Setembro 

de 2005, posteriormente alterado pelas Leis Municipais nº 516/2009, de 29 de Outubro de 

2009 e nº 663/2015, de 19 de Outubro de 2015, e dá outras providências. Proposição aprovada 

por unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULÇÃO 005/2018. Iniciativa do vereador Antônio  
Sergio de Araújo. Que sejam consignados votos de Congratulação à Escola Maria Edilce 

Barbosa, da Comunidade de Melancias de Baixo por ter sido contemplada pelo “Prêmio 

Escola Nota 10” e pela relevante conquista que demonstra o trabalho e o compromisso de 

toda a equipe que faz a escola. Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO Nº 006/2018. Iniciativa do vereador Claudio Roberto de Carvalho.. Que 

sejam consignados votos de Congratulação aos técnicos de enfermagem do Hospital 

Municipal Maria Idalina Rodrigues Medeiros, bem como os da atenção básica e PSF’s pelos 

relevantes serviços prestados na área da saúde em nosso Município. MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO Nº 007/2018. Iniciativa dO vereador Claudio Roberto de Carvalho. Que 

sejam consignados votos de Congratulação aos profissionais da enfermagem que prestam 

serviços ao nosso Município: Hospital Municipal: Rafaela Ferreira, Ticiane Freire, Adilson 

Rebouças e Olga de Oliveira, Coordenadora da Atenção Básica:  Brena Jéssica. 

Enfermeiros dos PSF’s: Crístenes Emanuel (Mutamba), Karem (Redonda), Simone do 

Nascimento (Belém), Rosane Silva (Barreiras), Emanuele Mendes (Morro Alto), Glauciene 

Rebouças (Salgadinho), Paula Celly   (Morro Pintado), Michele Karoline (Peixe Gordo).. 
Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 117/2018. Iniciativa do Vereador Artur Bruno 
Rebouças de OLiveiraINDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam implantadas faixas 

elevadas de pedestres e lombadas em pontos estratégicos de nosso Município. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 126/2018. Iniciativa do vereador Normando Nonato da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja adquirido um trator para ser utilizado nas 

terras dos agricultores do Municipio de Icapuí. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 
127/2018. Iniciativa do Vereador Normando Nonato da Silva. INDICA ao Chefe do Poder 

Executivo que seja adquirido um Caminhão Munck para ser utilizado na manutenção 

preventiva e corretiva da iluminação pública em nosso Município. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 128/2018. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa 

INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a ampliação da iluminação pública da 

Rua Gláucio Ferreira através da Secretaria de Obras e da Empresa Rota do Sol.  Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 129/2018. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da 
Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o acostamento da CE-261, do 

Centro ao Supermercado Minibox. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 130/2018. 
Iniciativa da vereadora Erika Costa da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
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realizada em nosso Município a Festa dos Pais, no segundo domingo do mês de agosto. 

Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 131/2018. Iniciativa do vereador Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja concluído o serviço de 

calçamento da Comunidade de Quitérias, na Vila de Cima, uma vez que foi o feito o 

calçamento e faltou a conclusão de dois trechos e quando chove fica alagado, pois a parte alta 

faz escoamento para as casas. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 132/2018. 
Iniciativa da vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 

que seja feita a pavimentação na Vila da Paz, na Comunidade de Barreiras de Baixo, pois o 

acesso está precário e o tráfego dos populares tem sido prejudicado. Aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 133/2018. Iniciativa do Vereador Claudio Roberto de 
Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a recuperação, pintura e 

ornamentação da Praça José Brasil, em Mutamba. Aprovado por unanimidade. 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, e não havendo inscritos, declarou aberto o pequeno expediente, 
passando a palavra ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar 
aos presentes falou de uma emenda a qual conseguiu junto com o vereador Sergio, 
destinada pela Deputada Federal Loizziane Lins, falou também da situação do Corredor de 
Quitérias, o qual está intransitável, convidou ainda a população para a tradicional festa dos 
pescadores, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra a vereadora 
Erika Costa da Silva, a qual após saudar aos presentes falou a respeito da volta ao mar dos 
pescadores, pediu que Deus abençoasse as embarcações, e agradeceu; ato contínuo, o 
senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após 
saudar aos presentes pediu para Deus abençoar os pescadores na volta a pesca, disse que os 
pescadores são muito importantes, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes falou  que 
o Der virá para Icapuí fazer a reforma das vias estaduais na cidade, e agradeceu; ato 
contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Normando Nonato da Silva, o 
qual após saudar aos presentes falou da volta a pesca em Icapuí, disse que a classe dos 
pescadores é bastante lembrada e que Deus possa os abençoar, ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar 
aos presentes falou da importância da realização da festa dos pescadores, mas pediu para 
que não pudessem tratar os pescadores com oportunismo, parabenizou os pescadores pela 
luta, falou da dificuldades enfrentadas por ele, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar aos 
presentes falou que a comissão de Obras da Câmara entregou ofício ao Secretário da Casa 
Civil, solicitando a restauração das rodovias, e que foi atendido, e agradeceu; ato contínuo; o 
Senhor Presidente declarou encerrada a 16ª (décima sexta) Sessão Ordinária, e para constar, 
eu, Cláudio Roberto de Carvalho, lavro esta Ata que será assinada por mim e por quem de 
direito.  
 

Icapuí, 30 de Maio de 2018. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2018. 
 

 

Mesa Diretora: 

 

Presidente: Jobede Reis Cirilo da Silva:____________________________________________ 

 

Vice-presidente: Ronaldo Lucas da Costa:__________________________________________ 

 

Secretário: Cláudio Roberto de Carvalho:__________________________________________ 

 

Vereadores: 

 

Antônio Sérgio de Araújo: ______________________________________________________ 

 

Érika Costa da Silva: ___________________________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças: _____________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva:____________________________________________________ 

 

Marjorie Félix Lacerda Gomes:___________________________________________________ 

 

Normando Nonato da Silva:___________________________________________________ 


