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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, do Segundo Ano da 
Legislatura 2017-2020 e realizada no dia 04 (quatro) de outubro de 2018 (dois mil e dezoito), 
sob a presidência do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, onde estiveram presentes os 
seguintes Vereadores: Antônio Sérgio de Araújo, Artur Bruno Rebouças de Oliveira, Cláudio 
Roberto de Carvalho, Francisco Kleiton Pereira, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José 
Almir Alcântara da Silva, Marjorie Félix Lacerda Gomes e Ronaldo Lucas da Costa, ausentes 
os vereadores Erika Costa 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. Proposição em tramitação. PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO Nº 001/2018 AO 
PROJETO DE LEI Nº 007/2018, DE 14/06/2018. 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. 
Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 209/2018. Autoria do vereador José Almir 
Alcântara da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma lombada 
em frente à Igreja Congregação Cristã no Brasil, localizada na Rua Newton Ferreira. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 210/2018. Autoria da vereadora 
Érika Costa da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a pavimentação das 
ruas da Serra de Cajuais, Serra de Mutamba, Vila Jardim Paraíso e da Comunidade de 
Quitérias. Proposição em tramitação. INDICAÇÃO Nº 211/2018. Autoria da vereadora Érika 
Costa da Silva. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reformada a escadaria de 
Cajuais. Proposição em tramitação INDICAÇÃO Nº 212/2018. Autoria do vereador Artur 
Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam pavimentadas 
todas as ruas que dão acesso ao campo e seus arredores na Comunidade de Ibicuitaba. 
Proposição aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 213/2018. Autoria do vereador Artur 
Bruno Rebouças de Oliveira. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam construídos 
banheiros nas residências do Município de Icapuí que não dispõem ainda dessas instalações, 
proporcionando mais qualidade de vida aos moradores que se encontram em condições 
precárias. 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, e, não havendo oradores inscritos encerrou-a, e declarou aberto o 
Grande Expediente, passando a palavra ao vereador Francisco Kleiton Pereira, que após 
saudar aos presentes, falou sobre as eleições que se aproximam, afirmando que ainda não 
há definição de quem irá para o segundo turno no pleito presidencial, em seguida, falou que 
a gratidão aos políticos que realmente trabalham em prol do povo era a maneira que ele 
acreditava que mudaria a forma de fazer política, mudando para um política pensada no 
coletivo e não apenas em benefícios próprios, por fim, disse que achava que irá haver muita 
abstinência de votação, mas esse não era o caminho porque se omitia de fazer as escolhas 
para a melhoria da população, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a 
palavra ao vereador Antônio Sérgio de Araújo, que após saudar os presentes, falou sobre o 
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processo político eleitoral afirmando que os vereadores são os agentes políticos que estão 
mais próximos da população e por isso são muito procurados, disse que nesses últimos era 
necessário que o eleitor não se ativesse somente ao período eleitoral, mas tivessem visão de 
futuro porque aquele momento de votação definiria rumos para os próximos quatro anos 
quanto a direitos e deveres, em seguida, falou que seu voto é baseado em algumas 
condições como respeito a diversidade de gênero, de religião, etc, porque estamos em uma 
democracia e estas pessoas devem ser respeitadas como qualquer outro cidadão, disse que 
outra condição era não votar em que apoiou certas matérias como o golpe contra a ex-
presidente Dilma Rousselff, que votou a emenda constitucional noventa e cinco que 
congelou gastos públicos durante vinte anos, principalmente da saúde e educação, que 
votou a reforma trabalhistas que tirou vários direitos adquiridos dos cidadãos brasileiros e 
quem é a favor da reforma previdenciária que ainda não foi votada por causa da 
proximidade das eleição e isso os fariam perder votos, por fim, disse que  as pessoas que 
pensam neste mesmo sentido deveriam preocupar com essas questões na hora de votar, e 
falou sobre a campanha salarial, onde os servidores requerem a reposição inflacionária, 
afirmou que o sindicato tinha dado indicativo de greve e que o prefeito marcou reunião para 
apresentar uma contraproposta, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor presidente em 
exercício passou a palavra ao vereador Cláudio Roberto de Carvalho, que após saudar aos 
presentes, leu trechos do livro Momentos de Sabedoria para reflexão de todos, em seguida, 
agradeceu aos munícipes de várias comunidades pela atenção e acolhimento que lhe têm 
dispensados nas visitas feitas nesses últimos dias, agradeceu a seus familiares e disse que 
diante dessa receptividade tinha certeza do dever cumprido como vereador desse município, 
disse ainda que tinha ouvido que esse parlamento era tido como um dos mais atuantes e 
concordava com isso, em seguida, os vereadores assim como os agentes de saúde detectam 
os problemas da população antes de todos, reiterou a necessidade de os eleitores apoiarem 
os candidatos que os vereadores apoiam porque eles têm trabalhado em parceria, por fim, 
falou sobre o indicativo de greve mostrando a necessidade de haver maior divulgação por 
parte do sindicato no sentido de informa se haveria ou não aulas, e lembrou que era o dia 
municipal do peixe-boi marinho e reiterou a necessidade da conscientização para a 
preservação da espécie , e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra 
ao vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, que após saudar aos presentes, falou 
sobre a respeito do processo eleitoral, afirmando que tem visitado munícipes e tem 
mostrado a diferença entre ser governo e não ser, reiterou a necessidade de o eleitor 
lembrar de quem sempre esteve perto deles, pediu que não misturassem as coisas e não 
fizessem inimigos por causa de política porque é passageira, por fim, solidarizou-se como os 
servidores que estão em indicativo de greve e que acreditava que o prefeito resolveria esta 
questão, e cobrou respostas sobre os exames laboratoriais, pois a população ainda estava 
esperando, e agradeceu.  Ato Contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador 
José Almir Alcântara da Silva, que após saudar aos presentes, falou sobre o indeferimento 
da candidatura de Dedé Teixeira, que era uma grade perda diante dos benefícios que tem 
trazido para o município, agradeceu a todos que os receberam nas visitas feitas 
ultimamente, e que pedia votos para os seus candidatos porque eles têm compromisso com 
o município, em seguida, falou sobre o mercado público e pediu apoio do prefeito aos 
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comerciantes, elogiou a atuação do DEMUTRAN e cobrou a realização dos exames, e 
finalizou falando que o município ainda tem o candidato José Airton e frisou a necessidade 
de votar em quem tem compromisso com os cidadãos icapuienses, pois já foi enganado por 
muitos candidatos, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao 
vereador Ronaldo Lucas da Costa, que após saudar aos presentes, falou que foi questionado 
nas redes sociais sobre a greve dos servidores públicos, disse que sabia quais as situações 
que legitimam uma greve, afirmou que seu questionamento se refere a forma como foi feita 
a campanha salarial que sempre foi feito no primeiro semestre quando a receita é maior, 
disse que o fato de terem feito montagem na publicação era falta de ética e coisa de quem 
faz a velha política, em aparte o vereador Cláudio Roberto de Carvalho, informou que 
recebeu a notícia de que o prefeito se reuniu com o sindicato e decidiram que não teria mais 
greve, por fim, parabenizou os professores que tiveram a sabedoria de dialogar, falou ainda 
da política que não tem muita poluição sonora, pediu que o povo não trocasse os vereadores 
que estão junto a população por aqueles que chegam de ultima hora querendo apenas os 
votos, disse que votaria em Osmar Baquit em atendimento ao pedido do grupo que o fez ser 
vereador nesta Casa, mas também em respeito aos vereadores que o apoiaram na 
presidência desta casa não declarou apoio a nenhum dos candidatos apoiados por eles, e 
agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente, a vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, 
após saudar aos presentes, falou sobre o processo eleitoral chamando à consciência dos 
eleitores para que tenham a sabedoria de escolher verdadeiros representantes para o 
município, que apoiem o desenvolvimento dela e apoiem seu projetos de crescimento, disse 
que o momento é de reflexão para não haja prejuízo futuros para população de Icapuí, em 
seguida, parabenizou algumas agentes de saúde e toda a classe pelo dia dedicado a elas,  por 
fim, reiterou que os eleitores deveriam escolher os candidatos que tem investido no 
município, para o desenvolvimento da educação e da saúde, e agradeceu pelo serviço de 
iluminação que esta sendo instalado em varias localidades do município, na pessoa do 
prefeito e da equipe que faz este serviço, agradeceu ao Marcelo e a equipe do SAAE que tem 
trabalhado para a melhoria da qualidade dos cidadãos, e parabenizou o prefeito pelo acordo 
firmado para que não haja greve dos professores, e agradeceu. Ato contínuo, não havendo 
mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente declarou encerrado o Grande Expediente e 
declarou aberto o Pequeno Expediente, e, não tendo nenhum vereador inscrito declarou 
encerrada a 31ª (trigésima primeira) 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, 04 de outubro de 2018. 
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