Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira Sessão
Legislativa, da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Sobral, realizada
no dia 05 de fevereiro de 2018.

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos
2° Secretário – Cleiton Prado Carvalho

Aos cinco (05) dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às dezessete horas (17h00min),
no Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à primeira Sessão
Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do Paulo Cesar Lopes Vasconcelos
secretariado pelo edil Cleiton Prado Carvalho. Chegada a hora regimental, o Senhor
Presidente autoriza o Senhor Secretário a proceder à chamada dos senhores Vereadores.
ESTAVAM PRESENTES: Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro
Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Cleiton Prado Carvalho, José
Itamar Ribeiro da Silva, José Bonifácio Silva Mesquita, Tiago Ramos Vieira, José Vytal
Arruda Linhares, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Joaquim
Euclides Feijão Neto, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, José Oswaldo Soares
Balreira Júnior, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, Carlos Evanilson Oliveira
Vasconcelos, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Estevão Ponte Filho, Romário Araújo
de Sousa e Vicente de Paulo Albuquerque. AUSENTE: Francisco Rogério Bezerra
Arruda. Ata da 84º Sessão Ordinária aprovada. Com a palavra o Presidente convida o
Senhor Prefeito e os Secretários Municipais para adentrar ao Plenário para dar início aos
trabalhos do Poder Legislativo. Seguidamente, o Presidente convida a todos para
ficarem de pé para execução do Hino Nacional e do Hino de Sobral. Logo após, o
Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos concede a palavra ao Prefeito Ivo Gomes.

Em seguida, o Prefeito Ivo Gomes faz uso da Tribuna. Saúda os presentes. Salienta a
honra desse momento. Comenta que no seu primeiro ano de mandato voltou às atenções
para a inovação da ocupação dos espaços públicos, focando, principalmente, nas
pessoas que mais necessitam do poder público. Ressalta a importância da participação
popular, da escuta e do diálogo. Afirma que mesmo com a recessão e com as limitações
dos recursos, pode preservar os compromissos firmados com a população. Comenta
sobre a reforma administrativa. Menciona os bons índices alcançados na educação
sobralense. Afirma que no ano passado foram empossados 342 professores aprovados
em concurso público. Comenta sobre a criação do cargo de Orientador Educacional.
Explica como funcionará o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes).
Em relação, a saúde afirma que ocorreu a redução na mortalidade infantil e na
mortalidade materna. Salienta a cobertura de 100% das equipes nos CSF (Centro de
Saúde da Família). Reitera que foram distribuídos mais de 31 milhões de medicamentos
à população. Menciona a inauguração dos CSF’s do Parque Santo Antônio, Caioca, Alto
da Brasília e Estação. Enfatiza a ampliação do horário de atendimento do CSF da
Coelce. Frisa a relevância do diálogo com todas as forças que possam contribuir para o
combate à violência. Comenta sobre a criação da Unidade de Gerenciamento de Projeto
de Prevenção de Violências na Adolescência, na qual contribuiu para a compreensão,
registro, análise e intervenções nos fatores relacionados aos homicídios entre jovens.
Relata a conclusão do concurso para entrada de mais de 85 guardas municipais,
aquisição de novas viaturas, implantação de câmeras de seguranças, reformulação do
Plano de Cargos e Carreiras dos guardas municipais. Salienta o Projeto Ocupa Sobral.
Reitera as intervenções urbanas nos bairros Terrenos Novos, Vila União e Nova
Caiçara. Anuncia que Sobral receberá um empréstimo no valor de R$ 50 milhões de
dólares da CAF (Corporação Andina de Fomento), devido ao Programa de
Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (Prodesol). Explica como será realizado o
Prodesol. Enumera as nomeações realizadas no ano de 2017, são elas: 113 agentes
administrativos, 109 agentes de combates a endemias, 190 agentes comunitários de
saúde e 289 professores. Finaliza, reafirmando o propósito que firmou com a população

e com esta Casa. Seguidamente, o Presidente afirma que a Câmara Municipal não tem
se negado a fazer parte da história de Sobral. Diz que não medirá esforços para aprovar
bons projetos do Executivo. Agradece a presença do prefeito e dos secretários.
PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidas as Correspondências: - Of. 2392/2017 –
Correios/CE, 11/12/2017 Assunto: Celebração de convênios para a manutenção de
Agências de Correios Comunitárias - AGCs. - Of. 24/2018 – Secretaria Interina de
Orçamento e Finanças de Sobral, 25/01/2018 Assunto: Entrega da documentação das
Despesas e Balancetes, referente ao mês de dezembro de 2017.

- Of.

26/2018/Contabiidade – Secretaria Interina de Orçamento e Finanças de Sobral,
29/01/2018 Assunto: Entrega do Balanço Geral do Município de Sobral, Exercício de
2017. Foram lidos os Vetos Prefeiturais nºs 001/18 e 002/18, de autoria do Poder
Executivo Municipal - Acerca do Projeto de Lei nº 2154/17, que proíbe as atividades
pedagógicas que visem à reprodução de conceito de ideologia de gênero na grade de
ensino da rede municipal e da rede privada do Município de Sobral-CE, e dá outras
providências; - Acerca do Projeto de Lei Complementar nº 064/17, que adita um artigo
ao Plano Diretor do Município de Sobral. O 2º secretário comunica que amanhã os
vetos serão encaminhados à Comissão. Foi lida a Proposta de Emenda à Lei
Orgânica nº045/18, de autoria da Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães
(PDT), subscrita por: José Itamar Ribeiro da Silva, Francisco Rogério Bezerra
Arruda, Romário Araújo de Sousa, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos
do Calisto”, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, Joaquim Euclides Feijão
Neto, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Cleiton Prado Carvalho,
Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Alessandra Ponte de
Queiroz Miranda, Paulo César Lopes Vasconcelos e Dr. Estevão Ponte Filho Modifica o § 5º do Art. 29 de Lei Orgânica do Município de Sobral, na forma que
indica e dá outras providências. O vereador Cleiton Prado Carvalho, salienta que
amanhã encaminhará para à Comissão a Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 045/18.
Foram lidos os Projetos de Indicação nºs 135/18, 136/18, 137/189, 138/18, de
autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (MDB) - Cria o “Curso Pré-Vestibular

Gratuito” para alunos que freqüentam o último ano ou que concluíram o ensino médio e
que residam no Município de Sobral, e dá outras providências; - Semáforo em amarelo
intermitente no período da madrugada; - Disciplina os horários para as manobras dos
trens cargueiros no centro de Sobral; - Define como áreas de estacionamento curta
duração as vias demarcadas próximas em unidades de ensino geral. Foram lidos os
Projetos de Decreto Legislativo nº 771/18, de autoria do Vereador José Itamar
Ribeiro da Silva (PDT), subscrito por: Francisco Rogério Bezerra Arruda, Paulo
César Lopes Vasconcelos, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro
Brasileiro Magalhães, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão” e José Bonifácio
Silva Mesquita “Cumpady Bony” - Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao Dr.
Paulo Roberto Lacerda Leal; o Projeto de Decreto Legislativo nº 772/18, de autoria
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sobral - Autorização ao Senhor Prefeito
a se ausentar de suas funções. Foi lido o Projeto de Resolução nº 175/18, de autoria
do Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Modifica dispositivos do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobral, na forma que indica e dá outras
providências. Foi lido o Projeto de Lei Complementar nº 068/18, de autoria do
Poder Executivo Municipal - Dispõe sobre a taxa de turismo sustentável, instituída no
inciso VIII, do Art. 92, da Lei Complementar nº 39 de 23 de dezembro de 2013 (Código
Tributário do Município de Sobral), e dá outras providências. Foram lidos os Projetos
de Lei nº 2165/17, de autoria do Vereador Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”
(PSD) - Fica denominada oficialmente a quadra de esportes em distrito de Patos, no
Município de Sobral, de Fernandes Maciel de Mesquita; o Projeto de Lei nº 2166/17,
de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Denomina
oficialmente a praça na EMASA de Viviane Aguiar Holanda; o Projeto de Lei nº
2169/18, de autoria do Vereador José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”
(MDB) - Concede o Troféu do Mérito Esportivo Lalá Capote ao Sr. Antônio Rodrigues
Duarte pela sua contribuição ao desenvolvimento do esporte amador da cidade de
Sobral, e dá outras providências; os Projetos de Lei nºs 2170/18, 2172/18, 2173/18,
2174/18, 2175/18, 2176/18, de autoria do Poder Executivo Municipal - Concede

reajuste aos servidores que integram o Plano de Carreira e Remuneração do Grupo
Operacional do Magistério do Município de Sobral, e dá outras providências; - Altera o
Sistema de Premiação Pecuniária para os agentes de segurança pública no âmbito do
Município de Sobral, e dá outras providências; - Dispõe sobre a criação da Corregedoria
da Segurança e Cidadania do Município de Sobral, e dá outras providências; -Autoriza o
Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro a Associação Internacional de
Lions Clubes – Distrito LA4, no montante de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na
forma que indica; - Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro
ao Instituto Praxis de Educação, Cultura e Ação Social, na forma que indica; - Autoriza
o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro a Obra Social Nossa
Senhora da Glória Fazenda da Esperança, no montante de R$ 110.000,00 (cento e dez
mil reais), na forma que indica; o Projeto de Lei nº 2171/18, de autoria do Vereador
Romário Araújo de Sousa (SD) - Dispõe sobre estabelecer aos guichês da estação
rodoviária do Município de Sobral a obrigatoriedade de divulgar através de painéis,
banners ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso o direito contido no artigo 32 e
seus incisos I e II da Lei Federal nº 12.952 de 05 de agosto de 2013, e dá outras
providências.

O edil Cleiton Prado Carvalho diz que os prazos para os projetos

acontecerão como já é estabelecido, excepcionalmente, o Projeto de Decreto Legislativo
nº 772/18. Salienta que os vetos prefeiturais têm um prazo de 15 dias. Pela Ordem, José
Crisostomo Barroso Ibiapina sugere que os Vetos Prefeiturais nºs 001/18 e 002/18
sejam votados na sessão do dia 19/02/2018. Foram lidas as Indicações nºs 1883/17,
1884/17, 1885/17, 1886/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) Indica a troca das lâmpadas queimadas e a manutenção das luminárias dos postes na
extensão da travessa Raul Monte, no bairro Dom José; - Indica com urgência, a
necessidade de realizar obras de saneamento básico na rua Hugo Alfredo Cavalcante, no
bairro Padre Ibiapina; - Indica com urgência, a necessidade de realizar obras de
saneamento básico na rua João XXIII, no bairro Alto do Cristo; - Indica com urgência, a
necessidade de realizar obras de saneamento básico na rua Meruoca, no bairro Antônio
Mendes Carneiro; as Indicações nºs 001/18, 002/18, 003/18, 008/18, 015/18, 016/18,

023/18, 024/18, 025/18, 026/18, 031/18, 032/18, 033/18, de autoria do Vereador
Tiago Ramos Vieira (MDB) - Indica restaurar a parede do açude de Patos, Sobral-CE;
- Indica, com urgência, que seja feito o complemento do calçamento da rua Nova,
distrito de Patriarca; - Indica a implantação de equipamentos de ginástica (academia
popular) na praça da Marli Liberato, no distrito de Patos; -Indica o alargamento do
portão do cemitério São Francisco, no bairro do Junco, Sobral-CE; - Indica com a
retirada do banco de mudas, aproveitar o espaço para construir uma praça com parque
infantil e uma academia popular, no bairro Alto da Brasília, Sobral-CE; - Indica a
construção de uma praça, incluindo um parque infantil na rua Eva, em frente a Igreja
Bom Pastor, ou em qualquer espaço, no bairro Parque Silvana II, Sobral-CE; -Indica a
construção de uma escadaria na estátua do Cristo, no bairro Alto do Cristo, Sobral-CE; Indica que seja feita a pavimentação asfáltica na travessa Bangu, no bairro Parque
Silvana I, Sobral-CE; - Indica que seja feito o recapeamento asfáltico na rua Rio de
Janeiro, no bairro Alto da Brasília, Sobral-CE; - Indica a construção de um posto de
saúde na comunidade de Marrecas, Sobral-CE; - Indica que seja feito o recapeamento
asfáltico na rua Teresina, no bairro Alto da Brasília, Sobral-CE; - Indica que seja feito o
recapeamento asfáltico na rua Recife, no bairro Alto da Brasília, Sobral-CE; - Indica
que seja feito o recapeamento asfáltico na rua Maceió, no bairro Alto da Brasília,
Sobral-CE; as Indicações nºs 004/18, 005/18, 006/18, 007/18, 012/18, 013/18, 014/18,
019/18, 020/18, 021/18, 022/18, 027/18, 028/18, 029/18, 030/18, de autoria do
Vereador José Oswaldo Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira” (MDB) - Indica
com urgência, a reforma da praça Carlos Jereissati, no bairro Sinhá Sabóia; - Indica com
urgência, a reforma e a iluminação do mini-estádio Eder Venâncio, localizado no parque
Santo Antônio, no bairro Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, a construção de uma
praça no terreno localizado na rua Maria Eneita Siqueira Portela, no bairro Cidade
Gerardo Cristino de Menezes; - Indica com urgência, a implantação de equipamentos de
ginástica (academia popular) na Av. Senador Fernandes Távora, no bairro Sinhá Sabóia,
mais precisamente em frente à COSMAC; - Indica com urgência, o revestimento
asfáltico, com a implantação de redutores de velocidade para a Av. Antônio de Paula

Pessoa de Figueiredo, na COHAB II; - Indica com urgência, a reforma da praça
Francisco Lourenço, COHAB I; - Indica com urgência, a implantação do Projeto
Bicicletar no Município de Sobral, em especial na região central; -Indica com urgência,
recapeamento asfáltico, na rua Santa Teresinha, na COHAB II, Sinhá Sabóia; - Indica
com urgência, recapeamento asfáltico, na rua Monsenhor José Gerardo (ao lado do
hospital), na COHAB I, no bairro Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, recapeamento
asfáltico, na rua Manoel Coelho, na COHAB I, no bairro Sinhá Sabóia; - Indica com
urgência, recapeamento asfáltico, na rua Padre Lino Correa (próximo a escolhinha da
Paz), COHAB I, Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, a reconstrução de uma praça com
parque infantil e academia de saúde na rua Santa Marta, por trás do cemitério Santa
Marta, conjunto Santo Antônio; - Indica com urgência, recapeamento asfáltico, na rua
Madalena de Sá, na COHAB I, no bairro Sinhá Sabóia; - Indica com urgência,
recapeamento asfáltico, na rua Antônio Peixoto (próximo a escola da Noélia), na
COHAB I, no bairro Sinhá Sabóia; - Indica com urgência, recapeamento asfáltico, na
rua Vicente Ferreira da Ponte (próximo a Unidade Mista), na COHAB I, no bairro Sinhá
Sabóia; as Indicações nºs 009/18, 010/18, 011/18, 017/18, 018/18, de autoria do
Vereador José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão” (MDB) - Indica a construção
de uma praça na localidade de Sabonete, distrito de Caracará; - Indica a construção de
uma praça na localidade de Casinhas, distrito de Caracará; - Indica a construção de uma
praça na localidade de Picada, distrito de Caracará; - Indica a construção de uma
adutora ou similar para resolver o problema de falta d’água na localidade de Sabonete,
distrito de Caracará; - Indica a construção de uma rede de esgoto na sede do distrito de
Caracará; as Indicações nºs 034/18, 035/18, 036/18, de autoria da Vereadora
Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Indica a reforma, cobertura, redes de
proteção e vestuários: masculino e feminino, da quadra de esportes Sebastião da
Pedreira, localizada na rua Comendador José Modesto, no bairro Sumaré, Sobral-CE; Indica a reforma, cobertura, redes de proteção e vestuários: masculino e feminino, da
quadra de esportes do bairro Pe. Palhano, na rua Monsenhor Arnóbio; - Indica a
execução da ampliação da rede de água e esgoto, no bairro Novo Recanto, Sobral-CE.

Foi retirado pelo autor o Requerimento nº 223/17, de autoria do Vereador
Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Requer a verificação de presença na Sessão
Extraordinária realizada dia 12/12/2017, e consequentemente a contabilização de seu
voto favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 065/17, Mensagem nº 530 de
08/11/2017. Foram lidos e, automaticamente, aprovados os Requerimentos nºs
001/18, 002/18, 003/18, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (MDB) Solicita o fornecimento de capas de chuva e de outros equipamentos de proteção
individual para os garis locais; - Solicita a alteração da energia elétrica monofásico para
trifásico no bairro Alto Grande, Sobral-CE; - Solicita a construção de uma central de
abastecimento de alimentos (CEASA), Sobral-CE; o Requerimento nº 004/18, de
autoria do Vereador José Crisóstomo Barroso Ibiapina – “Zezão” (MDB) - Solicita
informações acerca da quadra de esportes existente dentro das dependências do estádio
do Junco, que não está aberta à comunidade. GRANDE EXPEDIENTE – Não houve
inscrição para uso das Tribunas. ORDEM DO DIA – Sem matéria para
deliberação. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da
presente Sessão convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária. E, para constar,
esta ata foi lavrada, discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa.

