
ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ 

 

Ata da 20ª (vigésima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Icapuí, no dia 28 (vinte e oito) de 

Junho 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, Francisco Kleiton Pereira, 

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 016/2018. De iniciativa do Poder Executivo Municipal. Dispõe 

sobre repasse ao Instituto Internacional de Pesquisa e Responsabilidade Socioambiental Chico 

Mendes, CNPJ: 07.001.150/0001-69 e dá outras providências. Proposição em tramitação. 

PROJETO DE LEI Nº 017/2018. De iniciativa do Poder Executivo Municipal. Alteram os artigos 

1º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 12 da Lei nº 205/95, de 27 de Novembro de 1995, que Cria o 

Conselho Municipal de Assistência Social, e dá outras providências. Em tramitação. PROJETO. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2018. Inciativa da Presidência do Poder 

Legislativo Municipal. Homologação do resultado da avaliação de servidora pública em 

estágio probatório. (Gilvanda de Freitas Braga Queiroz). Proposição aprovada por 

unanimidade. PROJETO DE LEI 007/2018. Iniciativa da Mesa diretora da Câmara Municipal de Icapuí. Altera a 

lei nº 724/2018 de 1º Novembro de 2017. Em tramitação. PROJETO DE LEI 009/2018. Iniciativa da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Icapuí. Altera artigos da Lei nº 700/2017, de 22 de Junho 

de 2017 que dispõe sobre a criação e implantação do Controle Interno do Poder Legislativo de 

Icapuí, e dá outras providências. Proposição em tramitação. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 

Nº 009/2018. Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. Que sejam consignados votos 

de Congratulação a Quadrilha Junina Canoa Veloz pelo importante trabalho realizado na 

cidade direcionado aos jovens e adolescentes, através do desenvolvimento da cultura de 

quadrilhas juninas, se utilizando de temas regionais, fazendo assim um excelente serviço de 

fomentação da cultura regional. Além disso, tem reunido ano após ano, dezenas de jovens, 

colocando assim, os mesmos como protagonistas de nossa cultura e levando este exemplo 

aos moradores de nossa cidade e de municípios de nossa região. Proposição aprovada por 

unanimidade. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 010/2018. Iniciativa dos vereadores 

RONALDO LUCAS DA COSTA e JOSÉ ALMIR ALCÂNTARA DA SILVA. Que sejam consignados 

votos de Congratulação à Dra. Luana Santos, pelos relevantes serviços prestados à população 

icapuiense em seu atendimento médico no sistema de saúde do Município de Icapuí. 

Proposição aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 022/2018. Consigna votos de 

pesar aos familiares do Senhor Francisco Silvério Filho, falecido em 20/06/2018. Proposição 

aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 155/2018. Iniciativa do Vereador Claudio Roberto de 

Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita uma ciclovia no trajeto entre 

Cajuais e o Centro de Icapuí para a utilização por ciclistas e pedestres sem o risco de 

acidentes. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 156/2018. Iniciativa do Vereador Claudio 

Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que solicite ao Governo do Estado o 

Programa de Habilitação Popular para o Município de Icapuí. Proposição aprovada por unanimidade. 

INDICAÇÃO Nº 157/2018. Iniciativa do Vereador Antônio Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do 

Poder Executivo que seja garantida às servidoras temporárias licença maternidade de 180 

(cento e oitenta) dias de acordo com o disposto no Artigo 90 da Lei Orgânica do Município. 

Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 158/2018. Iniciativa do vereador Antônio 
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Sergio de Araújo. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja enviada a esta Casa Legislativa 

projeto de lei que garanta aos servidores públicos, que tem filhos portadores de necessidades 

especiais, uma redução de 50% na carga horária de trabalho. Aprovada por unanimidade. 

INDICAÇÃO Nº 159/2018. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do 

Poder Executivo que seja regulamentado o funcionamento da farmácia do Hospital Municipal 

para que funcione 24 horas por dia, estando sempre à disposição da população. Aprovada por 

unanimidade. INDICAÇÃO Nº 160/2018. Iniciativa do Vereador Francisco Kleiton Pereira. INDICA 

ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calçamento da Rua Antônio Valente e da Rua 

Rita Viana, na Comunidade de Barreiras de Cima. Aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 

161/2018. Iniciativa do vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo 

que seja feita a pavimentação das ruas da Comunidade de Retiro Grande. Aprovada por 

unanimidade. INDICAÇÃO Nº 162/2018. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. 

INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma da Praça do Salgadinho, com a 

restauração da iluminação pública e colocação de bancos. Aprovada por unanimidade. Ato 

contínuo, o senhor presidente declarou aberto a tribuna popular, e não havendo inscritos, declarou aberto o 

grande expediente, passando a palavra ao vereador  Francisco Hélio Fernandes Rebouças, o qual após saudar 

aos presentes parabenizou o presidente pelo cumprimento do regimento interno, e falou sobre o acidente 

ocorrido na comunidade de melancias de baixo, onde um carro invadiu uma casa, disse que isto já ocorreu 

diversas vezes no município, falou da revolta dos populares, os quais retiraram alguns paralelepípedos, e 

agradeceu; ato contínuo,  o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual 

após saudar aos presentes falou que conversou o Prefeito Lacerda, e que este tem o compromisso de resolver o 

problema da rua dos Pompeus, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador 

Normando Nonato da Costa, o qual após saudar aos presentes falou que os vereadores que compões a base do 

governo tem uma cobrança muito grande, mas disse que estaria, a partir de agora fazendo mais cobranças ao 

governo, disse que não tem relação política com o atual Prefeito, que seu mandato é do povo, e estes que ele 

deve agradar, que não está aqui para obedecer ao governo, e sua voz é a voz do povo, e agradeceu; ato contínuo, 

o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes 

disse que é importante fundamentar a sua atuação, ou então não são dignos de está neste posto, disse que 

sabem que muitas coisas não são capaz de atender, mas que a população espera que o vereador lute pelas 

demandas da sociedade, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Claudio 

Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes falou que estava sendo testado naquele momento o 

novo poço, que e ENEL já fez a ligação, e que logo logo estariam abastecendo a cidade, amenizando o sofrimento 

com água salgada, pediu a população para economizar água, pois o maior problema deste século é a falta de 

água, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o 

qual após saudar aos presentes falou da iluminação da Rua Gláucio Ferreira, que a metade da rua já foi feita a 

iluminação pública, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente, e se 

pronunciou, falando dos projetos propostos por eles durante este mandato, e agradeceu; ato contínuo, o senhor 

presidente passou a palavra ao vereador José Almir Alcântara da Silva, o qual após saudar aos presentes falou da 

reforma do Mercado Público, disse que  a reforma estaria começando, disse que as ruas do centro ficariam bem 

melhores, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco Hélio 

Fernandes Rebouças, o qual após saudar aos presentes falou de sua opção política, mas que apoiaria a Deputada 

Loizziane Lins, e agradeceu; ato contínuo; o Senhor Presidente declarou encerrada a 20ª (vigésima) 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, 28 de Junho de 2018
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Francisco Kleiton Pereira: _________________________________________ 
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