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Ata da Quadragésima Quarta Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira
Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Sobral,
realizada no dia 01 de agosto de 2017.

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos
1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda

Ao primeiro (01) dias do mês de agosto do ano de 2017, às dezessete horas (17h00min),
no Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à quadragésima
quarta Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do Vereador 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: Francisco Rogério
Bezerra Arruda, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro Brasileiro
Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos,
Vicente de Paulo Albuquerque, Cleiton Prado Carvalho, José Crisóstomo Barroso
Ibiapina, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, Antônio Oliveira Braga, Francisco
Ivonilton Camilo Cavalcante, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Bonifácio Silva
Mesquita, Joaquim Euclides Feijão Neto, Adauto Izidoro Arruda, Romário Araújo de
Sousa e Estevão Ponte Filho. AUSENTES: Tiago Ramos Vieira e Carlos Evanilson
Oliveira Vasconcelos. O Senhor Presidente convida a todos a ficarem de pé para a
execução do Hino de Sobral. Ata da 43º Sessão Ordinária aprovada. O Presidente
Paulo Cesar Lopes Vasconcelos solicita a compreensão da população e da imprensa em
relação às obras na Praça Dom Jeronimo e no Plenário da Câmara Municipal.
PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidas as Correspondências: - Ofício nº
018/2017 – Célula de Execução da Administração Tributária em Sobral Secretaria da Fazenda – Estado do Ceará, de 25/07/2017. Assunto: Resposta ao
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Ofício nº 372/2017/CMS-SL que encaminha o Requerimento 143/17, de autoria do
Vereador Estevão Ponte Filho; - Ofício nº 326/2017 – SECADJ/SSPDS – Secretaria
da Segurança Pública e Defesa Social, de 04/07/2017. Assunto: Resposta ao Ofício nº
126/2017, que encaminha o Requerimento 041/17, de autoria do Vereador Carlos
Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto”; - COMUNICADO – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – Informa liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de
Nº CM068728/2017, 12/07/17 – Entidade:
Prefeitura Municipal de Sobral; - Of. nº 268/SEFIN – Secretaria do Orçamento e
Finanças de Sobral, 28/07/2017 Assunto: Apresenta prestação de contas acompanhada
da documentação comprobatória das despesas referente ao mês de junho de 2017. Foi
lido o Projeto de Lei nº 2094/17, de autoria do Vereador Paulo César Lopes
Vasconcelos (PDT) - Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Sobral o
Encontro Nacional de Motociclistas – “MOTOFEST/SOBRAL DUAS RODAS”, a ser
comemorado anualmente no mês de julho. O foi lido o Voto de Pesar nº 022/17, de
autoria do Vereador Paulo César Lopes Vasconcelos (PDT) - Apresenta Votos de
Profundo Pesar em memória da Sra. Francisca Djanira Guerra Linhares Cunha. Foram
lidas as Indicações nº 1370/17, de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão
Neto (PDT) - Indica a passagem de um maquinário para que seja feita a recuperação
das estradas que ligam Emasa, São José, Pirajá, Jatobá, Logradouro e Aracatiaçu; as
Indicações nºs 1375/17, 1377/17, 1393/17, de autoria do Vereador José Bonifácio
Mesquita de Sousa, “Cumpady Bony” (PR) - Indica a instalação de uma bomba
d’água para um poço profundo da localidade João Pereira I pertencente ao distrito de
Aracatiaçu no município de Sobral; - Indica com urgência aquisição de uma nova
ambulância UTI móvel para o distrito de Aracatiaçu; - Indica que atenda a seguinte
petição da restauração das lâmpadas nos lados da igreja Sagrado Coração de Jesus no
município de Sobral; as Indicações nºs 1376/17, 1409/17, 1410/17, 1411/17, de
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autoria do Vereador Antônio Oliveira Braga “Galdêncio” (PDT) - Indica o
recapeamento asfáltico para a localidade de São Francisco até a caixa d’água no distrito
de Jordão; - Indica a reforma do calçadão do parque Mucambinho, bairro Santa Casa,
Sobral-CE; - Indica a necessidade da cobertura da quadra de esporte Benedito Machado
Portela, na localidade de Pedra de Fogo, distrito de Sobral-CE; - Indica a implantação
de equipamentos de ginástica (academia popular) e reforma da praça Caubi
Vasconcelos, na localidade de Alegre, distrito de Sobral-CE; as indicações nºs
1381/17, 1382/17, 1408/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro Brasileiro
Magalhães “Socorrinha Brasileiro” (PDT) - Indica com urgência que seja realizada a
captura de animais em situação de rua, no distrito de Taperuaba, no município de
Sobral/CE; - Indica com urgência que venha dispor uma UTI Móvel no distrito de
Taperuaba; - Indica a realização de campanhas educativas de conscientização no
trânsito, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral/CE; a Indicação nº 1392/17,
de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica que seja feito
saneamento básico na rua Frei Álvaro no bairro Alto do Cristo; a Indicação nº 1394/17,
de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Indica a
implantação de uma academia ao ar livre na praça do bairro Alto do Cristo, localizada
na rua Frei Álvaro (conhecida como rua do meio), no bairro Alto do Cristo, Sobral-CE.
Foram lidos e, automaticamente, aprovados, os Requerimentos nºs 147/17, 149/17,
de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Requer transformar
todas as casas de taipa por casas de alvenaria, na localidade do Setor VI; - Requer
transformar todas as casas de taipa por casas de alvenaria, no distrito de Caioca; os
Requerimentos nºs 148/17, 153/17, 154/17, de autoria do Vereador Cleiton Prado
Carvalho (PSL) - Solicita a viabilidade da criação de 150 (cento e cinquenta) vagas
para o Quadro de Oficiais Policiais Militares do Ceará, bem como a convocação da
segunda e terceira turma para o Curso de Formação de Oficiais – CFO da PMCE; Requer que seja feito um mutirão de limpeza da lagoa de tratamento do SAAE
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localizada na rua José Sabóia Neto no bairro Dom José; - Requer que seja feito um
mutirão de limpeza da lagoa de tratamento do SAAE localizada na rua Tubiba I no
bairro Sumaré. GRANDE EXPEDIENTE – Primeira oradora inscrita para fazer
uso da Tribuna, foi a vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães. Saúda os
presentes. Comunica que irá apresentar algumas das ações realizadas pela Prefeitura
Municipal de Sobral durante o mês de julho, tais como: Sobral no ENEM, Feira de
Artesanato e Agricultura, lançamento do Projeto Sobral Empreendedor, no qual visa
estimular e disseminar a cultura empreendedora, estimulando novos negócios. Reitera
que o prefeito Ivo Gomes reuniu-se com a vice-governadora e o secretário de segurança
para discutir ações integradas de combate à violência, como a implantação da UNISEC
no bairro Novo Caiçara. Discorre sobre a minimaratona, inauguração do Centro de
Educação Infantil na Cohab 2. Relata que a Casa da Cultura foi reformada e foi reaberta
com a exposição de um século de arte brasileira em parceria com a Fundação Edson
Queiroz. Ressalta a importância do Museu Dom José e do Museu MADI. Lembra que
foram entregues 09 viaturas e 05 ambulâncias. Comenta que houve o Festival
Internacional de Orquestras Jovens. Salienta que Sobral atingiu nota máxima no índice
de qualificação no meio ambiente. Reitera a implantação da Rede Sim, barateamento da
passagem do VLT. Salienta que irá ser votado na Câmara o barateamento da passagem
do VLT. Diz que houve a inauguração do ginásio coberto e da escola de tempo integral
no Sinhá Saboia e da escola de Caracará. Comenta que teve início a implantação do
projeto “mais exames e mais cirurgias eletivas”. Agradece a oportunidade. Pela Ordem,
o vereador Vicente de Paulo Albuquerque informa o falecimento do Doutor Siridó. Pela
Ordem, Adauto Izidoro Arruda parabeniza o Senhor Chico Cesar. Com a palavra o
Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos solicita um minuto de silêncio em
homenagem ao Doutor José Wilson Siridó. Segundo orador inscrito para fazer uso
da Tribuna, foi o vereador José Vytal Arruda Linhares. Inicia comentando que irá
realizar uma Tribuna tranquila. Teceu críticas ao metrô. Afirma que o metrô não leva
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ninguém a lugar nenhum e que ele é um fracasso. Diz que não há sentido da prefeitura
subsidiar o preço da passagem do metrô. Salienta que não querem aceitar que o projeto
do metrô fracassou, assim como foi com o projeto da criação do aquário em Fortaleza,
ambos de autoria do ex-governador Cid Gomes. Salienta que não tem prazer em falar
mal do metrô, pois queria que ele funcionasse. Afirma que a população está cansada
dos projetos resolvidos em gabinete. Informa ao governador que a população distrital
está sem proteção. Ressalta que não há policiamento em Aracatiaçu e no Jaibaras.
Comenta que a única coisa que os edis podem fazer é reivindicar.

Analisou

criticamente o atrito nas redes sociais entre o prefeito e uma cidadã sobralense, no qual
debatiam sobre as blitzes. Lembra que essa cidadã cobrou do prefeito mais segurança.
Solicita ao prefeito que seja abordado durante as blitzes os carros e não, somente, as
motos. Indaga qual o motivo de serem abordadas só as motos. Afirma que não é contra
as blitzes. Ressalta que o ex-presidente Lula fez um bom governo durante o seu
primeiro mandato, pois quem não tinha condições passou a ter uma melhor qualidade de
vida, porém com a trajetória do seu governo o país entrou em colapso. Salienta que há
14 milhões de pessoas desempregadas, nas quais muitas não conseguem pagar seus
IPVA’s. Comunica que seria ideal as blitzes acontecerem pela manhã e tarde, e que no
período da noite os polícias fossem liberados para realizar policiamento em Sobral.
Teceu críticas as mudanças realizadas no mercado público. Aparteado pelos edis: José
Oswaldo Soares Balreira Junior, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Crisostomo
Barroso Ibiapina, Estevão Ponte Filho. Terceiro orador inscrito para fazer uso da
Tribuna, foi o vereador José Oswaldo Soares Balreira Junior. Cumprimenta os
presentes. Externa os seus pêsames a família do Doutor Siridó. Parabeniza ao Senhor
Chico Prado. Comunica que o metrô foi uma tentativa de acerto do ex-governador Cid
Gomes, porém o projeto começou errado, pois ele iria ser implantado sem ter sido
realizada nenhuma audiência pública na Câmara, houve várias mudanças nos projetos,
algumas casas deveriam ter sido desapropriadas, mas não foram. Salienta que o metrô
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seria mais viável se ligasse Sobral aos distritos, favorecendo ao comércio. Ressalta que
o dinheiro investido teria sido mais bem empregado na implantação de ônibus nos
bairros, unificando as passagens. Comunica que irá formalizar uma comissão para ir ao
secretário de segurança e ao governador para conversarem sobre a insegurança em
Sobral. Solicita que a edil Maria Socorro Brasileiro Magalhães agende uma reunião para
debater sobre o tema da insegurança. Comunica que solicitou ao prefeito que regularize
os veículos, não por causa das blitzes, mas pelo licenciamento. Afirma que fez um
requerimento solicitando que seja realizado o REFIS das multas municipais, para que
assim a população tenha condições de regularizar seus veículos, já que além das multas
tem o valor da taxa de permanência do veículo no Detran. Parabeniza a contemplação
do Sinhá Saboia com o Centro de Educação Infantil. Solicita ao prefeito que continue
com as ações de revestimento asfáltico no bairro Sinhá Saboia. Pede a urgência do
prefeito nas cirurgias eletivas. Demonstra surpresa ao ter sido contemplado pelo
Deputado Moses Rodrigues para a construção de uma praça, na qual tinha solicitado a
sua licitação há alguns anos. Salienta que após a campanha política é necessário que os
políticos trabalhem juntos em prol da população. Analisou criticamente o atrasado na
reposição dos salários dos servidores de Sobral e um desconto sem justificativa no
contracheque desses servidores. Salienta que apresentará provas desse desconto sem
justificativa. Aparteado pelos edis: Estevão Ponte Filo, Antônio Oliveira Braga. Quarto
orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Ailton Marcos Fontenele
Vieira. Saúda a todos. Analisou criticamente um comentário do prefeito Ivo Gomes, no
qual o mesmo criticou a ação dos guardas do Raio no Festival de Quadrilhas. Comenta
que o prefeito se exaltou ao falar do tema e que houve total desrespeito com os guardas
do Raio. Afirma que devido a esse motivo resolveu usar a Tribuna, para defender essa
categoria que não tem apoio, já que não tem suporte e equipamento. Ressalta que o
prefeito deveria se reservar a tratar de assuntos administrativos ou, somente, deveria
comentar. Diz que os carros que foram entregues não são adequados para esse tipo de
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trabalho. Salienta que a segurança pública está ruindo e que ações convencionais não
resolverão o problema, pois é necessário estudo e investigação. Diz que o Ceará
pacífico é um paliativo. Comenta que a polícia age quando o Estado faliu em formar o
cidadão. Em relação, ao comentário afirma que o Raio precisa ser enérgico e repressivo.
Comunica que ao fazer esse comentário o prefeito precisa aprender quais os tipos de
abordagens. Ressalta que o Ivo Gomes falou que a polícia, desde a ditadura, tem
preconceitos com pretos e pobres, mas isso é um absurdo, mas que existe um mapa de
suspeição, no qual é necessário analisar os dados. Descreve os tipos de suspeição e da
experiência profissional. Comenta que a fala do prefeito enfraquece o policiamento.
Menciona os dados da violência do mês de julho. Diz que as blitzes que apreenderam
armas e veículos roubados estavam atreladas ao trabalho do Raio. Salienta que as blitzes
estáticas não têm comprovação na apreensão de veículos roubados. Analisa o Art. 03,
que diz respeito às atribuições da guarda. Reitera que a lei está contrária ao comentário
do prefeito. Comenta que se o secretário de segurança tivesse autonomia ele armaria a
guarda. Teceu críticas ao não armamento da guarda sobralense. Critica o policiamento
na casa do ex-governador Cid Gomes e a reforma administrativa. Aparteado pelo edil:
Adauto Izidoro Arruda. Pela Ordem, Maria Socorro Brasileiro Magalhães comunica que
na próxima terça-feira o secretário convidado será o Senhor Igor Bezerra. ORDEM DO
DIA – Sem matéria para deliberar. 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.
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