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Ata da 4ª (quarta) 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 23 (vinte e três) 
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, o Senhor Presidente se pronunciou pedindo que o Secretário da Mesa Diretora da Casa 
fizesse a chamada regimental e colocou em discussão e aprovação Ata da Sessão anterior, a 
qual foi aprovada por unanimidade, passando à Ordem do Dia que consta o seguinte: PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017. Concede Título Honorário de Cidadã Icapuíense a Sra. 
Maria Zenira Soares. Iniciativa do Vereador Antônio Sérgio de Araújo. Esta proposição está em 
tramitação. PROJETO DE LEI Nº 004/2017. Fica denominada “Otília Benedita Rodrigues” a 
travessa que se inicia na rua conhecida como acesso a Vila de Cima e finda na residência do Sr. 
Francisco José da Silva, na Praia de Quitérias. Iniciativa do Vereador Francisco Hélio Fernandes 
Rodrigues. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi 
aprovada por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº 005/2017. Institui o Dia Municipal de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e dá outras providências. Iniciativa do 
Vereador Francisco Kleiton Pereira. Esta proposição está em tramitação. MOÇÃO DE PESAR Nº 
008/2017. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Manoel Anastázio Maia, 
falecido em 18/02/2017. Iniciativa da CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ. Esta proposição foi 
posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. MOÇÃO 
DE PESAR Nº 009/2017. Que sejam consignados votos de pesar aos familiares do Sr. Raimundo 
Sabino da Silva, conhecido como Cidrão, falecido em 19/02/2017. Iniciativa da CÂMARA 
MUNICIPAL DE ICAPUÍ. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação 
onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 063/2017. INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo que seja implantado no Município de Icapuí o Centro de Saúde Casa da Mulher. 
Iniciativa da Vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. Esta proposição foi retirada da pauta 
pela autora. INDICAÇÃO Nº 064/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja reativado 
o Projeto “Mulheres em Movimento”. Iniciativa da Vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes. 
Esta proposição foi retirada da pauta pela autora. INDICAÇÃO Nº 065/2017.  INDICA ao Chefe 
do Poder Executivo que seja construída uma quadra de esportes na Comunidade de Serra do 
Mar (Bacalango). Iniciativa do Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. Esta proposição foi posta 
em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO 
Nº 066/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja construída uma quadra de esportes 
coberta na Comunidade de Barrinha. Iniciativa do Vereador Cláudio Roberto de Carvalho. Esta 
proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 067/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja 
providenciada uma garagem para os veículos próprios e locados da Prefeitura Municipal 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 
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068/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a retirada de postes localizados 
no meio das estradas nas Comunidades de Vila Nova, Ibicuitaba, Mutamba e Vila Chico Dantas. 
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 069/2017. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que sejam construídas 02 (duas) lombadas na Vila Jardim 
Paraíso, na chamada Rua da Mata, sendo uma entre as mercearias de Júnior e Balá e outra nas 
proximidades da Casa de Hugo. Iniciativa do Vereador Antônio Sérgio de Araújo. Esta 
proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. INDICAÇÃO Nº 070/2017. INDICA ao Chefe do Poder Executivo a implantação de 
programa de incentivo ao cultivo da “Citronela” – Cymbopogin Winterianus – e da “Crotalária” 
– Crotalaria Juncea como método natural de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável 
pela transmissão da Dengue, mediante divulgação sobre os benefícios do cultivo e manipulação 
das plantas nas residências, comércios, indústrias e terrenos baldios. Iniciativa do Vereador 
Antônio Sérgio de Araújo. Esta proposição foi posta em discussão e posteriormente em 
votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 071/2017. INDICA ao Chefe do 
Poder Executivo que seja reformado o Posto de Saúde da Comunidade de Redonda. Iniciativa 
do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. Esta proposição foi posta em discussão e 
posteriormente em votação onde foi aprovada por unanimidade. INDICAÇÃO Nº 072/2017. 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo que seja feita a continuação do calçamento da Serra de 
Mutamba até a Serra de Icapuí. Iniciativa do Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva. Esta 
proposição foi posta em discussão e posteriormente em votação onde foi aprovada por 
unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais proposições a serem apreciadas, o Senhor 
Presidente declarou aberta a Tribuna Popular, passando a palavra o cidadão Jairinho da 
Comunidade de Barreiras, que após saudar aos presentes,  falou sobre o esporte no município, 
especificamente sobre o futebol e o campeonato “Peladão”, no qual em comparação aos 
anteriores houve diminuição no valor da premiação e aumento do valor da inscrição, disse 
ainda que a reivindicação dos desportistas não era relacionada somente a questão financeira 
mais de melhorias, visto que falta estrutura para que o campeonato acontecesse de forma 
satisfatória, citando a falta de vestiário e de chuveiros,  disse ainda que há anos o campeonato 
é realizado, mas não se tem melhorias, e agradeceu. Ato contínuo, não havendo mais cidadãos 
a ser pronunciar, o Senhor Presidente encerrou a Tribuna Popular e declarou a aberto o Grande 
Expediente, passando a palavra ao Vereador Francisco Hélio Fernandes Rebouças, que após 
saudar aos presentes, manifestou seu apoio ao campeonato de futebol “Peladão” e disse que 
sabia da dificuldade que os dirigentes passavam para colocar seus times para jogar porque 
tinha participado pelo time de Quitérias, disse ainda que os vereadores fariam o possível para 
que essa situação fosse revista, em seguida, falou que o Sr. Prefeito não teve sensibilidade na 
questão da realização do carnaval, visto que traria prejuízos a donos de barracas, pousadas e 
comerciantes que tem nesse período festivo uma forma de complementar renda, disse ainda 
que o decreto não impediria a realização do carnaval porque a prefeitura tinha feito as 
festividades da semana do município, por fim, reivindicou o conserto da estrada da Mata e a 
limpeza do corredor da Praia de Quitérias, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente 
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passou a palavra ao Vereador José Almir Alcântara da Silva, que após saudar aos presentes, 
cobrou o término da obra do mercado público, pois era de muita importância a retiradas dos 
comerciantes que ficam na praça, disse ainda que o que era vergonhoso era passar um ano 
para entregar o mercado público mesmo tendo várias empresas que foram contratadas para 
terminá-lo como aconteceu na gestão passada, e que acreditava que atual gestão resolveria, 
cobrou ainda que o Secretário de Saúde enviasse o carro fumacê para fazer a ronda na cidade 
porque a quantidade de mosquitos se elevou com as últimas chuvas, em seguida, falou que 
tinha enviado ofício solicitando a energia para Vila Nova Esperança na comunidade de 
Redonda, e que antes da realização do carnaval era preciso resolver o problema de água no 
município que está salobra, sanar o rombo que deixaram no SAAE, e outras demandas que são 
mais importantes, por fim, pediu a comissão de obras que se reunisse para fiscalizar as obras no 
município e manifestou sua preocupação com o hospital Santa Luiza de Marilac que estava 
prestes a fechar por conta de falta de pagamento das prefeituras conveniadas, disse ainda que 
recorreria aos deputados Evandro Leitão, Odorico Monteiro e José Airton Cirilo para que o 
hospital não fechasse já que ele era único que tinha maternidade na região, e agradeceu. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Antônio Sérgio de Araújo, que 
após saudar aos presentes, falou sobre o campeonato de futebol “peladão” afirmando que a 
diminuição do valor do prêmio era inversamente proporcional ao aumento da inscrição, o que 
inviabilizava a participação dos times visto que as dificuldades financeiras atinge muito mais os 
cidadãos do que o governo, e propôs que a percentagem que foi diminuída do prêmio fosse 
diminuída também da inscrição, em seguida, falou que já tinha virado jargão que se tivesse 
carnaval acabaria a água no município, mas o problema não era falta de água e sim a qualidade, 
disse que problemas como água e saúde eram complexos que levariam tempo para serem 
resolvidos e que a realização do carnaval não era empecilho, visto que não era um carnaval de 
grande porte, que o povo queria somente uma palco com duas bandas locais para brincarem o 
carnaval, falou ainda que os barraqueiros expuseram suas situação onde vão ter prejuízos por 
conta de empréstimos feitos para aquisição de mercadorias que seriam comercializada na 
festa, por fim, falou que há alguns anos tinha feito estudo e concluiu que no período de 
carnaval o montante de recursos financeiros movimentados era de cerca de três milhões, e 
agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente em exercício, Ronaldo Lucas da Silva, passou a 
palavra ao Vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes, lamentou que a 
sessão não está sendo transmitida e afirmou que reivindicaria isto junto ao governo para que a 
lei fosse cumprida, falou que não era fácil ser oposição ao governo onde suas reivindicações 
nem sempre são atendidas, e a população cobrava respostas a anseios que o vereador não 
pode resolver, falou que por outro lado como governo havia a necessidade de planejamento  
das ações para que problemas sejam resolvidos,  disse ser favorável que ocorra festas e que 
não justificava que era preciso que não houvesse carnaval para que esses problemas fossem 
resolvidos, lembrou que o decreto de emergência possibilitou que muitos serviços fosses 
disponibilizados, e que a gestão atual iniciou com uma festa de fim de ano onde os 
comerciantes tiveram ganhos que não previam, e afirmou que o Prefeito estava planejando 
vários eventos à altura do merecimento da população e do município, por fim, afirmou que o 
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governo planejava resgatar as festividades do município e assegurou que levaria as 
reivindicações dos desportistas e vereadores ao prefeito, e agradeceu. Ato contínuo, não 
havendo mais vereadores a se pronunciar, o Senhor Presidente encerrou o Grande Expediente 
e declarou aberto o Pequeno Expediente, passando a palavra ao Vereador Cláudio Roberto de 
Carvalho, que após saudar aos presentes, se propôs a reivindicar junto ao governo a situação 
da premiação e inscrição do campeonato de futebol “peladão”, pois já vivenciou as dificuldades 
de dirigir uma equipe de futebol, sobre o carnaval, afirmou que o prefeito tinha sido taxativo ao 
afirmar que enquanto não resolvesse a problemática da água e da saúde no município não faria 
carnaval, por fim, agradeceu ao secretário e servidores da Secretaria de Obras que estão 
trabalhando na manutenção e limpeza de estradas e acessos, e agradeceu. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Felipe Maia de Oliveira Rebouças, que após 
saudar aos presentes, manifestou seu repúdio a não realização do carnaval e afirmou que os 
discursos anteriores que tentaram justificar não o tinham convencido, visto que tinha entrado 
muitos recursos no município, e, por fim, cobrou que o vice-líder de governo, Cláudio Roberto 
de Carvalho, cobrasse a reabertura da rádio Educativa FM para que haja a transmissão das 
sessões porque era muito importante para o mandato dos vereadores e da população em geral, 
reivindicou também resolução na questão do campeonato de futebol, e agradeceu. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Ronaldo Lucas da Costa, que após 
saudar aos presentes, falou que a situação do campeonato seria revista, e incentivou aos 
comerciantes a se mobilizarem para fazem carnaval colocando a bandinha de frevo para tocar, 
puxando o blocos porque o prefeito não proibiria que o povo fizesse sua própria festa, por fim, 
manifestou apoio ao Hospital Santa Luiza de Marilac propondo que recorressem aos deputados 
para rever essa situação, e agradeceu.  Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra a 
Vereadora Marjorie Félix Lacerda Gomes, que após saudar aos presentes, disse que o carnaval 
era uma festa cultural tão importante quando as demais, e que a não realização dela não 
justifique para vereadores e para população em geral, mas para o prefeito que estava 
vivenciando os problemas no dia a dia ele sabia o que podia ou não fazer, disse que via essa 
atitude como de grande responsabilidade e que está tendo muitas críticas mais lá na frente 
veriam as festas que seriam resgatas, por fim, disse que o prefeito manteria o convênio com o 
hospital Santa Luiza de Marilac, visto que o fechamento dele prejudicaria as mães e crianças 
icapuíenses, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador 
Antônio Sérgio de Araújo, que após saudar aos presentes, informou que seria realizado dois 
dias de carnaval com a participação de bandinha de frevo e desfiles de blocos, convidou as 
pessoas a se reunirem e fazerem o próprio carnaval de forma pacífica, e agradeceu. Ato 
contínuo, o senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Francisco Hélio Fernandes 
Rebouças, que após saudar aos presentes, falou que apesar de discordar da não realização do 
carnaval pela prefeitura não torcia para que o prefeito fizesse uma má gestão, pois assim 
estaria sendo contra suas filhas e seu povo, quanto a dívida com o hospital Santa Luiza de 
Marilc, informou que não foi paga por conta da não emissão de uma certidão de 
responsabilidade do próprio hospital, e por fim, convidou os vereadores e munícipes a 
participarem do carnaval cultural, e agradeceu. Ato contínuo o Senhor Presidente passou a 
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palavra ao Vereador Francisco Kleiton Pereira, que após saudar aos presentes, disse que por 
conta do decreto não é possível fazer o carnaval e que várias festas seriam revitalizadas com 
base em planejamento, disse que a população poderia fazer a sua festa e que isso não tem 
problema algum, e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou a presidência da 
Sessão ao Vereador Ronaldo Lucas da Costa para que pudesse se pronunciar. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente em exercício passou a palavra ao Vereador Jobede Reis Cirilo da Silva, que 
após saudar aos presentes, falou a respeito do carnaval, festa que sempre foi a favor que fosse 
feita no município, e que como na gestão passada, esta afirma que os recurso serão aplicados 
em saúde, disse que a cobrança deveria ser feita no mesmo período do ano que vem, pois se a 
promessa de investimento em saúde não for efetivada e não houver melhorias as críticas 
poderiam ocorrer e seriam apropriadas, por fim, informou que oficio tinha sido enviado para o 
secretário de Juventude para tratar da questão da transmissão das sessões, e pediu para que os 
vereadores curtissem a nova fan page da Câmara Municipal de Icapuí, que devido problemas 
teve que ser criada outra, e informou ainda que ela seria uma forma de transmissão das 
sessões, e agradeceu. Ato contínuo, retomando a presidência e, não havendo mais vereadores 
a se pronunciarem, o senhor Presidente declarou encerrada a 4ª (quarta) 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, 23 de fevereiro de 2017. 
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LISTA DE ASSINATURA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 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:_____________________________________________________ 

  

 


