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Ata da Sexagésima Quinta Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Sobral, 

realizada no dia 16 de outubro de 2017. 

 

1º Vice Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos dezesseis (16) dias do mês de outubro do ano de 2017, às dezessete horas 

(17h00min), no Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à 

sexagésima quinta Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do Paulo 

Cesar Lopes Vasconcelos, secretariado pelo edil Francisco Rogério Bezerra Arruda. 

Chegada a hora regimental, o Senhor Presidente autoriza o Senhor Secretário a proceder 

à chamada dos senhores Vereadores. ESTAVAM PRESENTES: Paulo Cesar Lopes 

Vasconcelos, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Cleiton Prado Carvalho, Antônio Oliveira 

Braga, José Bonifácio Silva Mesquita, Tiago Ramos Vieira, José Vytal Arruda 

Linhares, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo 

Albuquerque,  Estevão Ponte Filho, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Romário 

Araújo de Sousa, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, Joaquim Euclides Feijão 

Neto, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos e José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior. AUSENTE: José Crisóstomo Barroso Ibiapina. Ata da 

64º Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido o Projeto de 

Lei nº 2144/17, de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - 

Denominada oficialmente a praça no Serrote do Piaba (Setor VI), de José Valfrido 

Prudêncio de Castro. Foram lidos os Projetos de Decreto Legislativos nºs 763/17, 

764/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT), 

subscrito por: Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, José Crisóstomo Barroso 

Ibiapina “Zezão”, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, Francisco Ivonilton 
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Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady 

Bony”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães - Outorga o Título de Cidadania 

Sobralense a Sra. Vilma Kátia de Matos Pereira Cavalcante; - Outorga o Título de 

Cidadania Sobralense a Sra. Roselene Maria de Vasconcelos Reis; os Projetos de 

Decreto Legislativos nºs 765/17, 766/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães (PDT), subscrito por: Alessandra Pontes de Queiroz 

Miranda, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. 

Giu”, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, José 

Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, José 

Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Tiago Ramos Vieira e Cleiton Prado 

Carvalho - Outorga o Título Educador Notável Maria Regina da Justa Feijão a 

professora Isabel de Aguiar Pontes; - Concede Menção Honrosa a Sra. Maria Aparecida 

Ferreira Aragão. Foram lidas as Indicações nºs 1683/17, 1684/17, 1685/17, de autoria 

do Vereador Paulo César Lopes Vasconcelos (PDT) - Indica que seja implantado um 

anexo do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Dom José, no bairro Alto 

do Cristo, Sobral-CE; - Indica que seja implantado um sinal de trânsito (semáforo) no 

cruzamento das ruas Cel. Sabino Guimarães e Antônio Félix Ibiapina, no bairro Alto do 

Cristo, Sobral-CE; - Indica a podagem nas árvores na Av. Pericentral, no trecho entre a 

Av. John Sanford e Av. Senador Ermírio de Moraes, bairro Alto do Cristo, Sobral-CE; 

as Indicações nºs 1740/17, 1741/17, 1745/17, 1748/17, de autoria do Vereador 

Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Indica a colocação de uma placa de 

sinalização: no máximo 15 minutos com pisca alerta ligado, em frente à farmácia de 

manipulação, situada na Av. Dom José, cruzando com a Dr. Monte; - Indica a colocação 

de placa com indicação na entrada do Setor VI (Serrote do Piaba); - Indica com 

urgência a troca das manilhas das estradas vicinais que ligam as localidades de Pirajá, 

Jatobá e Logradouro; - Indica com urgência a troca das manilhas das estradas vicinais 

que ligam as localidades de Emasa, Flores e São José. Foi lido e, automaticamente, 

aprovado o Requerimento nº 193/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães (PDT), subscrito por: Alessandra Pontes de Queiroz 



3 
 

Miranda, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. 

Giu”, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, José 

Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, José 

Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Tiago Ramos Vieira e Cleiton Prado 

Carvalho - Solicita que seja realizada a reforma e ampliação da CE 362, no distrito de 

Taperuaba, no município de Sobral-CE. Foi retirado pela autora o Requerimento nº 

194/17, de autoria da Vereadora: Alessandra Pontes de Queiroz Miranda (PDT) - 

Solicita uma Sessão Especial para o dia 24 de outubro de 2017, a fim de homenagear os 

agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e passagem do Dia 

Nacional do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias. 

GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro oradoro inscrito para fazer uso da Tribuna, 

foi o vereador Tiago Ramos Vieira. Saúda os presentes. Comenta sobre as 

comemorações do Dia das Crianças no Recanto 1, Residencial Meruoca, entre outros. 

Lamenta não poder ter realizado esse evento nos demais bairros. Afirma que o bairro 

Recanto 1 não tem a devida atenção do setor público, pois falta saneamento, 

urbanização, entre outros serviços. Reitera que os vereadores não têm o poder da caneta, 

mas sim quem tem é o prefeito. Menciona que os moradores do Recanto 1 pagam a taxa 

de saneamento básico, mas que o serviço não e disponibilizado à essa população. 

Solicita que o prefeito Ivo Gomes e o secretário de obras visitem o bairro Recanto 1, 

para observarem as necessidades do bairro. Lembra que relatou a história da Senhora 

Benedita Pereira Oliveira, a qual necessitou de atendimento médico, porém foi 

encaminhada três vezes, entre os hospitais Santa Casa, Regional e Dr. Estevam, até 

conseguir atendimento adequado. Ressalta que a senhora supracitada faleceu. Salienta 

que a filha da senhora mencionada anteriormente ainda não sabe do seu falecimento, 

pois ela necessitou ser operada e seu quadro clínico piorou. Teceu críticas a 

precariedade da saúde pública.  Afirma que a culpa não é do atual secretário de saúde. 

Diz que lhe informaram que está faltando lençóis e coletores de urina na Santa Casa. 

Ressalta a importância do atendimento ao idoso. Comenta sobre a reforma da Praça 

Vitória, a qual solicitou por diversas vezes durante seus mandatos. Menciona algumas 
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indicações de sua autoria, como: iluminação da quadra do Paraíso das Flores. Menciona 

a construção da areninha no Campo do Barcelona. Comenta sobre os Projetos de 

Indicação que estão em pauta. Teceu críticas à contratação de cabos eleitorais em troca 

de apoio político. Afirma que está reunindo provas para realizar denuncia ao Ministério 

Público. Segundo orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador 

Alessandra Ponte de Queiroz. Cumprimenta a todos. Analisou criticamente a decisão 

do Conselho Federal de Medicina, acatada através de liminar, na qual suspende a 

portaria que rege o exercício da Enfermagem, proibindo a Enfermagem de solicitar 

exames, através de alegação do exercício ilegal da medicina por parte dos enfermeiros. 

Faz a leitura da liminar supracitada. Menciona os prejuízos à Atenção Básica. Comunica 

como foi à criação da Estratégia Saúde da Família (ESF). Fala sobre a implantação do 

Posto de Saúde da Família (PSF) no Brasil e em Sobral. Comenta sobre a formação das 

esquipes de saúde da família. Ressalta as leis que regem o exercício legal da 

Enfermagem. Indaga como serão realizados os atendimentos, antes realizados pelos 

enfermeiros. Afirma que os enfermeiros que desrespeitarem as leis serão penalizados. 

Salienta que a população está desassistida. Faz a leitura de uma nota, na qual uma parte 

da população médica repudia essas ações. Comenta sobre a importância do trabalho em 

equipe. Fala sobre a PNAB (Política Nacional de Atenção Básica). Afirma que a 

intenção é criar planos populares de saúde. Ressalta que “saúde é direito de todos e 

dever do estado”. Informa quais são as funções do SUS. Convida a todos para 

Assembleia Geral no CCS, que acontecerá às 16hs no dia 19/10/2017, na qual debaterá 

os impactos dessa liminar. Aparteada pelo edil: Antônio Oliveira Braga. Terceiro 

orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador José Vytal Arruda 

Linhares. Teceu críticas à liminar que proíbe o exercício legal da Enfermagem. Fala da 

importância de marcar uma audiência pública para debater sobre o assunto. Analisa 

criticamente a educação no Brasil. Ressalta a importância do professor. Comenta que o 

secretário Julio Cesar foi aprovado pelos professores, mas que assumiu uma secretaria 

que não é ligada à educação. Analisa a saúde pública no Brasil. Diz que o secretário de 

saúde deve ter ações. Crítica a vinda de médicos de Fortaleza, diariamente, através de 
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aviões fretados. Afirma que o Governador Camilo direcionou verbas para a realização 

de cirurgias cardíacas. Ressalta que a verba da educação, saúde e segurança não podem 

ser redirecionadas. Comunica que depôs sobre os tablets hoje. Diz que o delegado lhe 

informou que, somente, uma viatura está em funcionamento, pois as outras duas não 

estão funcionando. Lembra que o ex-vereador Gilmar Bastos foi o vereador que mais 

denunciou os Ferreiras Gomes, mas que agora ele não pode mais fazer isso, já que está 

sendo pago para defender os Ferreiras Gomes. Solicita que o ex-vereador Gilmar Bastos 

o deixe fazer sua Tribuna, da sua maneira. Afirma que trabalha com humildade. 

Aparteado pelos edis: José Oswaldo Soares Balreira Junior, Alessandra Ponte de 

Queiroz, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante. Não houve inscrição para uso da quarta Tribuna.  

ORDEM DO DIA – Foi aprovado, em votação única, o Projeto de Indicação nº 

130/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Institui o Programa 

“Meu Primeiro Emprego” no Município de Sobral para a contratação de iniciantes no 

mercado de trabalho, e dá outras providências. Foram desaprovados, em votação única, 

os Projetos de Indicação nº 130/17, 131/17, 132/17, de autoria do Vereador Tiago 

Ramos Vieira (PMDB) - Institui o Programa “Trabalhadores Eventuais” no Município 

de Sobral para a contratação de iniciantes no mercado de trabalho, e dá outras 

providências; - Dispõe sobre a construção de passarelas no Município de Sobral, e dá 

outras providências. Foram aprovados, em primeira votação, os Projetos de Lei 

Complementar nº 061/17, de autoria do Vereador Paulo César Lopes Vasconcelos 

(PDT) - Dispõe sobre as alterações da Lei Complementar nº 33 de 15 de dezembro de 

2010, Lei Complementar nº 035 de 13 de junho de 2012, Lei Complementar nº 043 de 

23 de dezembro de 2014, denominando de bairro JOCELY DANTAS DE ANDRADE 

TORRES, a circunscrição que indica, e dá outras providências; o Projeto de Lei 

Complementar nº 062/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Institui o 

Processo Administrativo Tributário do Município de Sobral (PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PAT), e dá outras providências. Foram 

aprovados os Projetos de Lei nºs 2118/17, 2140/17, de autoria do Poder Executivo 
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Municipal - Reestrutura o cargo de Fiscal Superior de Urbanismo e cria a carreira de 

Especialista em Urbanismo e Meio Ambiente, e dá outras providências; - Dispõe sobre 

a criação da carreira de Especialista em Controle Interno no âmbito do Poder Executivo 

Municipal e dá outras providências; o Projeto de Lei nº 2135/17, de autoria do 

Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

instalação de bebedouros de água potável nas agências bancárias do município; o 

Projeto de Lei nº 2138/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda (PDT) - Fica denominada oficialmente a ponte que liga os bairros Recanto I e 

Novo Recanto de Francisco Rodrigues Torres. Pela Ordem, Francisco Rogério Bezerra 

Arruda lembra que amanhã haverá audiência pública para debater o PPA e o Orçamento 

de 2018, às 17hs no Plenário da Câmara. Nada mais havendo a tratar, o senhor 

Presidente encerra os trabalhos da presente Sessão convocando a todos para a próxima 

Sessão Ordinária. E, para constar, esta ata foi lavrada, discutida e assinada pela Mesa 

Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

 

 


