
                     

 

   

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ICAPUÍ 
 

Ata da 32ª (Trigésima segunda) 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 11 (onze) de Outubro de 2017 (dois mil e dezessete), sob a presidência do Sr. 
Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, 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 aprovada por 
unanimidade. 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 
aprovada por unanimidade. 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 
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Icapuí. Proposição aprovada por 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 261/2017. Iniciativa da Vereadora Erika Costa da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o alargamento do Corredor de 

Júlio César, bem como a pavimentação em paralelepípedo ou asfalto. Proposição 

aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o senhor presidente declarou aberto o grande 
expediente, e passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual 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 falou a respeito do projeto do Executivo que altera a 
quantidade de cargos comissionados na Prefeitura Municipal de Icapuí e falou que 
seria necessário uma reforma mais rígida, citou quantitativos de diminuição em 
algumas secretarias, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra 
ao vereador José Almir Alcântara da Silva que após saudar os presentes falou da 
importância da FM Educativa de Icapuí, a qual leva os discursos dos vereadores a todos 
os cidadãos de Icapuí, bem como falou de quando se vestia de Papai Noel para dar 
brinquedos para as crianças, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a 
palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes 
parabenizou a vereadora Marjorie pela Indicação atendida pelo Prefeito,  falou a 
respeito da reforma administrativa, e agradeceu; Ato contínuo, o senhor presidente 
encerrou o Grande expediente, e declarou aberto o pequeno expediente, e passou a 
palavra à vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar aos presentes 
falou sobre o presente mês, o qual é o mês do Outubro Rosa, falou das ações da 
secretaria de Saúde, direcionado às mulheres, para que estas façam exames de saúde, 
e agradeceu; em ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 
Ronaldo Lucas da Costa, o qual após saudar aos presentes, disse que era aliado do 
prefeito, portanto votava a favor do mesmo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 
presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual após saudar 
aos presentes falou a respeito da transmissão da Fm Educativa de Icapuí, a qual não 
está transmitindo as sessões, falou ainda que em breve, a própria Câmara Estará 
Transmitindo as sessões, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou 
encerrada a 32ª (Trigésima segunda) 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, 11 de Outubro de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO 
DE 2017. 
 
 

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:_____________________________________________________ 

 

Felipe Maia de Oliveira Rebouças:__________________________________________ 

 

Francisco Hélio Fernandes Rebouças:________________________________________ 

 

Francisco Kleiton Pereira:_________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva:______________________________________________ 

  

Marjorie Félix Lacerda Gomes:_____________________________________________ 

 
 
 
 


