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Ata da 33ª (Trigésima terceira) 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 19 (dezenove) 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 Nº 019/2017. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Icapuí para o quadriênio 
2018-2021. Proposição aprovada por unanimidade. 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. Proposição aprovada por unanimidade. 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 025/2017. Iniciativa do Poder Executivo 
Municipal. Dispõe sobre repasse à Associação dos Moradores de Ibicuitaba – AMI, e dá 
outras providências. Proposição aprovada por unanimidade. 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 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 aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 038/2017. Fica 
denominada “Rua Ipiranga” a rua que tem início na CE-261 ao lado do Posto Ipiranga. 
Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 262/2017. Iniciativa do Vereador Claudio 
Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja criado um 
programa de incentivo para aquisição de caixa d’águas e que atenda a população mais 
carente de nosso Município com o objetivo de amenizar os problemas causados pela 
falta de água, sobretudo as que são beneficiados por algum programa social do 
governo. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 263/2017. Iniciativa 
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do Vereador Claudio Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
seja feita a recuperação em caraco ou piçarra do corredor que dá acesso a Serra de 
Mutamba, iniciando na esquina da Escola Rosa Filomena e finda na residência de 
Marquinhos. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 264/2017. 
Iniciativa do Vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo o Projeto de Lei que “dispõe sobre a instituição do Programa Táxi-Turismo 
no Município de Icapuí”. Proposição retirada pelo autor. INDICAÇÃO 265/2017. 
Iniciativa da Vereadora Erika Costa da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
sejam implantados portais iluminados nas entradas da cidade e nas divisas do 
Município e no triangulo que dá acesso ao Município. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 266/2017. Iniciativa da vereadora Erika Costa da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja realizado o “Natal de Luz” no Município 
de Icapuí, com ornamentação e iluminação na cidade, bem como a realização de 
evento festivo na Praça Central. INDICAÇÃO Nº 267/2017. Iniciativa do vereador 
Francisco Kleiton Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a 
iluminação pública definitiva do Corredor de Zé de Tibúrcio. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 268/2017.   Iniciativa do vereador Francisco Kleiton 
Pereira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja retirada a areia da entrada do 
acesso que liga as Comunidades de Mutamba e Redonda. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO 269/2017. Iniciativa da vereadora Marjorie Félix Lacerda 
Gomes. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja realizada uma festa de natal 
para as crianças carentes do município de Icapuí, intitulada “Eu acredito no Papai 
Noel”. Proposição aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o senhor presidente 
declarou aberta tribuna popular, e passou a palavra ao popular, Gedson, o qual após 
saudar aos presentes criticou o governo por alguns problemas no município e 
agradeceu, Ato contínuo, o senhor presidente declarou aberto o grande expediente, e 
passou a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar os 
presentes, agradeceu a Jesus, por está representando o povo, falou também de seus 
feitos e ações como vereador, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou 
a palavra ao vereador Antônio Sergio de Araújo, o qual após saudar aos presentes 
falou que na época do Governo Jerônimo, muitas vezes os populares, bem como 
alguns vereadores falavam palavras do mais baixo escalão contra o Prefeito Jerônimo, 
e nada era feito em oposição a isto, e que isso deveria ser discutido, falou ainda a 
respeito da FM Educativa, e esta ainda não está plenamente no ar para transmitir, 
falou ainda que irá apoiar a Deputada Federal Luiziane Lins, que ela fará um acordo 
coma população de Icapuí, se comprometendo com em fazer benefício à cidade, 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 muitos deputados que 
recebem votos de cidadãos de Icapuí, não retribuem, esquecem a população da 
cidade, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente encerrou o grande expediente, 
e declarou aberto o pequeno expediente, e passou a palavra ao vereador Antônio 
Sergio de Araújo, o qual parabenizou o secretário de Infraestrutura por ter atendido o 
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seu pedido, ter feito reparo na travessa que liga a Avenida Jardim Paraíso à Rua 
Gláucio Ferreira, e agradeceu, ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra à 
vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, a qual após saudar aos presentes, falou da 
realização da festa das crianças e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente passou 
a palavra ao vereador Claudio Roberto de Carvalho, o qual após saudar aos presentes, 
pediu ao presidente para ver a possibilidade dos cidadãos que falarem na tribuna 
popular possam ficar para escutar a resposta do vereador, e agradeceu; ato contínuo, 
o senhor presidente passou a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, o qual 
após saudar aos presentes falou de sua alegria em ter participado da formatura de um 
filho de colegas seu, e disse que nunca deveríamos desistir, e agradeceu; ato contínuo, 
o senhor presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Lucas da Costa, o qual após 
saudar aos presentes falou que fez algumas visitas a alguma obras que estão sendo 
feitas pelo governo, e agradeceu; ato contínuo, o senhor presidente declarou 
encerrada a 33ª (Trigésima terceira) 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, 19 de Outubro de 2017.  
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LISTA DE ASSINATURA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO 
DE 2017. 
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Felipe Maia de Oliveira Rebouças:__________________________________________ 
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Francisco Kleiton Pereira:_________________________________________________ 

 

José Almir Alcântara da Silva:______________________________________________ 

  

Marjorie Félix Lacerda Gomes:_____________________________________________ 

 
 
 
 


