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Ata da 2ª (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 09 (dois) de 
Fevereiro 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, Érika Costa da Silva, Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças, Francisco Kleiton Pereira, Francisco Hélio Fernandes Rebouças, José Almir Alcântara 
da Silva, Marjorie Félix Lacerda Gomes, Ronaldo Lucas da Costa. Declarada aberta a presente 
Sessão, a senhora 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 
RESOLUÇÃO Nº 001/2017: Disciplina a concessão de diárias aos Vereadores e Servidores da 
Câmara Municipal de Icapuí. Iniciativa da MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ICAPUÍ. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2017: Homologa o 
resultado da avaliação dos servidores públicos da Câmara Municipal de Icapuí em estágio 
probatório. Iniciativa da MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. Essa proposição foi posta 
em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. PROJETO DE 
LEI Nº 002/2017: Denomina de “Marcelina da Silva” a rua que se inicia na residência do Sr. 
Bibita e finda na Comunidade dos Pompeus. Iniciativa do Vereador Francisco Hélio Fernandes 
Rebouças. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 003/2017: Dispõe sobre o incentivo ao cultivo 
das plantas “Citronela” e “Crotalária”, como método natural de combate à dengue e dá outras 
providências. Iniciativa do vereador Antônio Sergio Araújo. Esta proposição está em tramitação. 
MOÇÃO DE PESAR Nº 006/2017: Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. 
Francisco Oliveira dos Reis, falecido em 03/02/2017. Iniciativa do vereador Felipe Maia de 
Oliveira Rebouças. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde 
foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR Nº 007/2017: Que sejam consignados votos 
de pesar aos familiares da Sra. Luzia Bernalda Filha, conhecida como “Luzia de Oberto”, 
moradora da comunidade de Redonda, falecida em 26/01/2017, aos 100 anos de idade. 
Iniciativa do vereador Antônio Sergio de Araújo. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 031/2017: 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a reforma do Porto da Barra Grande, com a 
restauração da iluminação e da pavimentação. Iniciativa do vereador Felipe Maia de Oliveira 
Rebouças. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 032/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
seja feita a nomeação das ruas do Município de Icapuí. Iniciativa do vereador Felipe Maia De 
Oliveira Rebouças. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde 
foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 033/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja feita a pavimentação das ruas da Comunidade de Morro Pintado. Iniciativa do 
Vereador Felipe Maia De Oliveira Rebouças. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 034/2017: 
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INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja colocada piçarra na estrada vicinal que liga a CE-
261 a Ladeira de Tubiba, na Comunidade de Barreiras. Iniciativa do vereador Francisco Kleiton 
Pereira. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 035/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
seja construída uma quadra de esportes na Comunidade de Vila Nova. Iniciativa do vereador 
Francisco Kleiton Pereira. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação 
onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 036/2017: INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja feita a abertura de ruas na Comunidade de Cajuais, sendo 02 (duas) ruas ao 
lado do córrego (próximo a Escola Gabriel) e 01 (uma) rua ao lado da vazante (próximo ao 
Supermercado Minibox). Iniciativa do vereador Felipe Maia De Oliveira Rebouças. Esta 
proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 037/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
construído um matadouro público no Município de Icapuí. Iniciativa do vereador José Almir 
Alcântara Da Silva.  Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde 
foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 038/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja feita a revitalização da Praça Chico Bagre. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara 
da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 039/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que 
seja feito o calçamento da estrada que liga as Comunidades de Barrinha e Requenguela. 
Iniciativa do vereador José Almir Alcântara da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 040/2017: 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feito o acostamento da CE-261 do Centro ao 
Supermercado Minibox. Iniciativa do vereador José Almir Alcântara Da Silva. Esta proposição foi 
posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. 
INDICAÇÃO Nº 041/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja realizado um leilão dos 
veículos da Prefeitura que não estão sendo utilizados. Iniciativa do vereador José Almir 
Alcântara Da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde 
foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 042/2017: INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
que seja feito o recapeamento da Rua Zé Biru até a Rua Pedro Rebouças. Iniciativa do vereador 
José Almir Alcântara. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação 
onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 043/2017: INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja construída uma lombada em frente ao Supermercado Minibox. Iniciativa do 
vereador Claudio Roberto de Carvalho. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. Devido falhas técnica no 
sistema de gravação da sessão, não foi possível transcrever o discurso dos vereadores que 
participaram do Grande Expediente. Ato contínuo, o Senhor Presidente declarou aberto o 
Pequeno Expediente, passando a palavra ao Vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças, que 
após saudar aos presentes, falou que hoje via com bons olhos o fato de ter sido decretado 
estado de emergência no município, pois via o que estava acontecendo atualmente onde as 
pessoas estavam se doando para que o município melhorasse, falou ainda que a realização do 
carnaval poderia acontecer e pediu que os vereadores de situação mostrassem os benefícios 
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que a festa traz para a cidade e para gestão do prefeito Lacerda, e agradeceu. Ato contínuo, o 
presidente passou a palavra ao Vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, que após 
saudar aos presentes, falou a respeito da limpeza na comunidade de Quitérias e agradeceu a 
participação dos moradores da comunidade e da prefeitura por meio da secretaria de obras, e 
ainda informou que no dia seguinte estaria começando o mutirão na comunidade de 
Tremembé, por fim, falou que acreditava que o carnaval seria realizado, e que a não realização 
do carnaval traria muitos prejuízos aos barraqueiros e comerciantes do município, e agradeceu. 
Ato contínuo, o presidente em exercício passou a palavra ao Vereador Cláudio Roberto de 
Carvalho, que após saudar aos presentes, que afirmou que a posição dele era de que o carnaval 
tinha que ser feito e levaria as reivindicações ao prefeito, falou ainda do mutirão de limpeza na 
comunidade de Barrinha onde teve a participação de vereadores e moradores, disse ainda que 
o intuito era engajar os pescadores para que estes se tornassem parte do processo e se 
conscientizassem da importância de manter a praia limpa, e agradeceu. Ato contínuo, o 
presidente em exercício passou a palavra ao Vereador Antônio Sérgio de Araújo, que após 
saudar aos presentes, se pronunciou agradecendo ao secretário de Juventude e Cultura pela 
receptividade e pelo comprometimento de encaminhar as demandas conversadas na reunião 
que tiveram, em seguida, questionou a base aliada sobre o pagamento dos salários dos 
professores e funcionários referentes ao mês de janeiro e pediu que eles consultassem a 
assessoria do governo a respeito desta questão, por fim, falou que o ministério público prioriza 
o que é mais importante no município e deixa essa questão de festas de lado, mas o carnaval 
era lucrativo, conforme estudo feito há dois anos, e o prefeito não poderia simplesmente não 
fazer o carnaval porque muitos comerciantes seriam prejudicados e a população anseia por isso 
ano inteiro porque estão acostumados a festa na cidade, simples e tranquila, e reivindicou a 
resolução do problema da agua acumulada na rua dos porfírios e no salgadinho, e agradeceu. 
Ato contínuo, o presidente em exercício passou a palavra ao Vereador Artur Bruno Rebouças 
de Oliveira, que após saudar aos presentes, se pronunciou com relação à festa de carnaval no 
município afirmando que também era favorável que ela acontecesse, mas era importante que 
os vereadores fizessem uma avaliação diante dos problemas enfrentados pela municipalidade, 
citando a interdição do hospital municipal e a falta de água, questões estas que estão sendo 
amenizadas por conta do decreto de calamidade pública porque se não fosse assim a 
administração teria que fazer licitações e essas questões não estariam sendo encaminhadas, 
disse ainda que as pessoas op estavam procurando para fazerem o carnaval e que essa 
possibilidade seria discutida com o prefeito, e agradeceu. Ato contínuo, o residente em 
exercício passou a direção da sessão ao secretário, senhor Artur Bruno Rebouças de Oliveira, 
para que pudesse se pronunciar. Ato contínuo, o presidente em exercício, passou a palavra ao 
Vereador Ronaldo Lucas da Costa, que após saudar aos presentes, falou sobre o carnaval 
manifestando seu apoio para que acontecesse e se prontificou a ajudar como tinha feito no 
anterior, disse ainda que o município não poderia fazer por conta do decreto que visa questões 
mais importantes como saúde e abastecimento d’água, por fim, informou que participou do 
mutirão de limpeza em Barrinha, e que a questão do pagamento dos professores e funcionários 
já tinha sido resolvida, e agradeceu. Ato contínuo, o presidente em exercício passou a palavra 
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ao Vereador José Almir Alcântara da Silva, que após saudar aos presentes, falou que todos 
queriam carnaval, mas se a promotora não fosse favorável naõ teria como fazer, em seguida, 
respondeu questionamentos do vereador Sergio Araújo sobre o pagamento dos professores. 
Por questões de ordem técnica não foi possível concluir o pronunciamento do vereador que ora 
discursava nem o início da próxima oradora, Vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, que 
passo a reproduzir a seguir, a qual dizia que não afirma se teria ou não carnaval, pois quando o 
prefeito retornasse de viagem se reuniriam para discutir a questão e poderia haver parceria 
com as empresas que prestam serviço no município, disse ainda que o  executivo teria que ter 
responsabilidade a medida que decidisse pela realização do carnaval porque traria também 
muitos problemas como falta de água e segurança que gera muitos gastos, por fi8m, disse que 
esperava que decisão tomada seja com responsabilidade pensando no todo porque os serviços 
públicos tem que dar o suporte necessário, e agradeceu. Ato contínuo, o presidente passou a 
palavra ao Vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes, falou que por 
conta de troca de gestores a frente das secretarias e a retirada de chaves junto aos bancos, não 
foi possível fazer o pagamento dos servidores e professores, mas a situação já estava se 
normalizando, inclusive o pagamento de algumas secretarias já tinham sido feitos, com relação 
a água acumulada na rua dos porfírios, disse que a engenharia da prefeitura já estava vendo a 
solução do problema, em seguida, disse que o decreto era específico para a questão do 
abastecimento de água e saúde, e isso atrapalhava para realização de outras demandas, mas 
afirmou que o governo estava buscando parceira para resolver a questão da água junto a 
SOIDRA e a Cagece, por fim, disse que o carnaval seria feito se fosse baseado em parecer da 
promotoria, e informou que o bueiro próximo ao escola Mizinha já está sendo resolvido, e 
agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente reivindicou junto ao secretario de obras a 
realização de uma frente de combate a ação do inverno nas ladeiras, acessos e ruas, visto que 
nos últimos anos não foram feitas reformas,  e agradeceu. Ato contínuo, não havendo mais 
vereadores a se pronunciarem, o senhor Presidente declarou encerrada a segunda Sessão 
Ordinária, e para constar, eu, Artur Bruno Rebouças de Oliveira, lavro ata que será assinada por 
mim e por quem de direito. 

 
 
 
 
 

Icapuí, 09 de Fevereiro de 2017. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO 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: ________________________________________________________ 

 

Cláudio 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:_____________________________________________________ 

 

 


