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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, DO SEGUNDO ANO 
DA LEGISLATURA 2017-2020, realizada no dia 20 (vinte) de setembro de 2018 (dois mil e 
dezoito), sob a presidência do Vereador Ronaldo Lucas da Costa, onde se reuniram os 
seguintes Vereadores: Antônio Sérgio de Araújo, Artur Bruno Rebouças de Oliveira, Cláudio 
Roberto de Carvalho, Erika Costa da Silva, Francisco Kleiton Pereira, Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara da Silva e Marjorie Félix Lacerda Gomes, 
ausentes os Vereadores: Jobede Reis Cirilo da Silva e Normando Nonato da Silva. 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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2018. Autoria dos Vereadores Cláudio Roberto 
de Carvalho e Jobede Reis da Silva. Cria o Programa Vereador Mirim e dá outras 
providências. O qual está em tramitação. PROJETO DE LEI Nº 007/2018. Autoria da MESA 
DIRETORA DA CÂMARA. 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. O qual está em tramitação. MOÇÃO DE PESAR Nº 035/2018. Autoria 
dos Vereadores Antônio Sérgio de Araújo, José Almir Alcântara da Silva, Francisco Hélio 
Fernandes Rebouças e Ronaldo Lucas da Costa. Que sejam consignados votos de pesar aos 
familiares do Sr. David Carneiro da Costa, falecido em 17/09/2018. A qual foi posta em 
discussão e posteriormente em votação, sendo aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO Nº 016/2018. Autoria do Vereador Ronaldo Lucas da Costa. Que sejam 
consignados votos de Congratulação à Sra. Anykácia Maria Freires Matias por sua atuação no 
cargo de Gerente do Banco do Brasil da Agência de Icapuí e que os votos se estendam a 
todos os funcionários do banco. A qual foi posta em discussão e posteriormente em votação, 
sendo aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 200/2018. Autoria do Vereador Cláudio 
Roberto de Carvalho. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja criada uma rota noturna 
de coleta de lixo nas Comunidades de Mutamba, Cajuais, Barreiras e no Centro de Icapuí, 
para que o fluxo seja reduzido nos horários de pico do trânsito. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 201/2018. Autoria do Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja instituída portaria determinado que todos os 
servidores públicos municipais e servidores terceirizados que utilizarem motocicletas e 
carros no exercício de suas funções, usem capacete e cinto de segurança como medida de 
segurança. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 202/2018. Autoria do 
Vereador Ronaldo Lucas da Costa. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reativado 
os serviços de internação e realização de exames no Hospital Municipal de Icapuí. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 203/2018. Autoria do Vereador José 
Almir Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a abertura de 
uma rua dando acesso da Vila da Palha até a Vila Cruzeiro. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 204/2018. Autoria do Vereador José Almir Alcântara da Silva. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o calcamento no final da Rua Engenheiro 
Francisco de Assis, na descida de Cida até o Posto Litoral. Proposição aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 205/2018. Autoria da Vereadora Erika Costa da Silva. INDICA 
ao Chefe do Poder Executivo que seja construído um espaço para o funcionamento do 
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Museu da Comunidade de Ponta Grossa. Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
Nº 206/2018. Autoria da Vereadora Erika Costa da Silva. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja a pavimentação asfáltica na Avenida que se inicia na Serra do Mar e vai 
até a Vila Paraiso. Proposição aprovada por unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais 
proposições a serem apreciadas, o Senhor Presidente encerrou a Ordem do Dia e declarou 
aberta a Tribuna Popular, encerrando-a e, em seguida, declarou aberto o Grande 
Expediente, encerrando-o, ambos por falta de inscritos. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
declarou aberto o Pequeno Expediente passando a apalavra ao Vereador Francisco Kleiton 
Pereira, que após saudar aos presentes, informou sobre a realização de curso 
profissionalizante de corte de costura, direcionado as comunidades de Barreiras, Mutamba e 
região, informou que serão no total cinco cursos em diferentes áreas e que tem duração de 
cinco semanas e ao final o participante concorrerá aos equipamentos do curso que tiver 
prestado, por fim, informou que a reunião para a  inicialização do curso de corte e costura 
será realizada no sábado próximo, na escola Joana Marques, às 09h00, e agradeceu. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Antônio Sérgio de Araújo, que 
após saudar aos presentes, cobrou o pagamento do salário referente ao mês de agosto dos 
servidores da secretaria de educação, argumentou que eles estavam em situação devido não 
terem recebido o mês de julho por serem serviço prestados, estando um longo período sem 
o recebimento do salário, disse ainda que gerir era priorizar os recursos escassos no que é 
mais importante, em seguida, advertiu sobre os discursos  em campanhas eleitorais, como 
dizer que determinado deputado disponibilizou milhões para o Município de Icapuí, pois 
cada deputado estadual tem direito a apenas 1,5 milhão de recurso do Pacto de Cooperação 
Federativa – PCF, que se assemelha às emendas parlamentares dos deputados federais,  que 
podem ser direcionados aos municípios em todo o Estado, e agradeceu. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador José Almir Alcântara da Silva, que após 
saudar aos presentes, falou sobre os recursos disponibilizados pelos deputados estaduais 
que totalizam 1,5 milhão para todo o Estado, mas defendeu os recursos e equipamentos 
enviados pelo deputado Evandro Leitão, disse ainda que ficou feliz porque o Prefeito Lacerda 
tinha manifestado apoio ao deputado Evandro Leitão e que a ambulância chegaria antes das 
eleições, por fim, reivindicou uma pequena reforma no prédio da prefeitura localizado no 
Berimbau para as eleições e uma melhor atenção com relação aos médicos e aos exames em 
Icapuí, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador 
Francisco Hélio Fernandes Rebouças que após saudar aos presentes, se pronunciou sobre a 
questão da falta de exames laboratoriais, disse que era inadmissível que esses exames 
simples não sejam feitos no município, cobrou sensibilidade do Prefeito, e agradeceu. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente informou o que o doutor Marcelo Girão estará retornando ao 
município para continuar seu trabalho realizado em Icapuí, e agradeceu. Ato contínuo, não 
havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 29ª (vigésima 
nona) 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, 20 de setembro de 2017. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 
2017. 
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