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Ata da Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária do Segundo período da 

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

Sobral, realizada no dia 29 de agosto de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

 1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos vinte e nove (29) 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 

quinquagésima segunda 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: 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton 

Marcos Fontenele Vieira, Cleiton Prado Carvalho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, 

Antônio Oliveira Braga, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, Francisca Ribeiro 

Azevedo Aguiar, José Bonifácio Silva Mesquita, Joaquim Euclides Feijão Neto, Tiago 

Ramos Vieira, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, José Vytal Arruda Linhares, 

Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Romário Araújo de Sousa, 

Francisco Rogério Bezerra Arruda, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, Estevão 

Ponte Filho e Vicente de Paulo Albuquerque. Ata da 51º Sessão Ordinária aprovada. 

PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lida a Correspondência: - Of. Nº 08/2017-1ªPmJ-

AUX/MPCE-CE – 1ª Promotoria de Justiça Auxiliar da Comarca de Sobral-CE, 

28/08/2017 – Comunicação de decisão de arquivamento. Foram lidas as Indicações 

nºs 1453/17, 1454/17, 1456/17, 1460/17, 1461/17, 1466/17, 1467/17, 1468/17, 1480/17, 

1481/17, 1482/17, 1485/17, 1486/17 1487/17, 1488/17, 1509/17, 1510/17, 1521/17, 

1522/17, 1523/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Indica a 

aquisição do medicamento Milteforan, do laboratório francês Virbac, para o uso no 

combate e controle dos animais com leishmaniose; - Indica a construção de um 

quiosque de informações turísticas do município, e ponto atendimento ao turista na 

entrada de Sobral, próxima a polícia rodoviária federal; - Indica a operação tapa 

buracos, seguida de recapeamento asfáltico na extensão da rua Áustria, no bairro Alto 

da Expectativa; - Indica a operação tapa buracos, seguida de recapeamento asfáltico na 

extensão da rua Vaticano, no bairro do Junco; - Indica a análise científica da água das 

fontes temais e o levantamento dos atuais donos do Olho d’Água do Pajé, distrito de 

Aracatiaçu; - Indica a operação tapa buracos, seguida de recapeamento asfáltico na 

extensão da rua Portugal, no bairro do Parque Alvorada; - Indica a doação de 02 (duas) 
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canoas próprias para travessias de pessoas, aos canoeiros do rio Acaraú, tendo em vista 

o relevante fator histórico local; - Indica a extensão da rede elétrica (fiação) da rua 

Maria Reginelândia Loiola Aragão, no bairro Centro, por trás da antiga fábrica de 

tecido; - Indica transformação do terreno baldio ao lado do centro de educação infantil 

Dolores Lustosa, no bairro do Junco em praça comunitária, com a construção de jardins, 

passeios, quiosques, colocação de bancos e brinquedos para crianças, jovens e para os 

moradores; - Indica a reforma completa com a construção de jardins, passeios, 

quiosques, colocação de bancos e arborização da praça Farias Júnior, em frente a 

Estação do Metrô, no bairro Campo dos Velhos; - Indica a reforma completa na quadra 

de basquete do parque Mucambinho; - Indica a disponibilização de internet Banda 

Larga e gratuita em todos os ambientes co Centro de Convenções; - Indica a 

revitalização e construção de quiosque na praça do Triângulo, esquina que compreende 

as ruas Desembargador Moreira e Ildefonso Holanda Cavalcante; - Indica a criação de 

um quiosque de informações turísticas do município, e ponto atendimento ao turista no 

espaço aberto da Coluna da Hora, na praça da Coluna da Hora; - Indica a construção de 

quiosque de informações turísticas do município, e ponto atendimento ao turista no 

terminal rodoviário Deputado Manoel Rodrigues em Sobral; - Indica a criação de um 

calendário de execução anual de limpeza do rio Acaraú, lagoa da fazenda, riacho Pajeú, 

parque Mucambinho, açude do Javan e açude Jaibaras; - Indica a reforma completa dos 

dispositivos esportivos, quadra e praça de crianças no parque da cidade. Indica a 

realização de limpeza na lagoa situada na Avenida Ministro César Cals, próximo ao 

Hospital Regional Norte, bairro Terrenos Novos; - Indica a operação tapa buracos, 

seguida de recapeamento asfáltico na extensão da rua Glória Catunda, no bairro 

Domingos Olímpio; - Indica a operação tapa buracos, seguida de recapeamento asfáltico 

na extensão da rua Manoel Marinho, no bairro Domingos Olímpio; - Indica a operação 

tapa buracos, seguida de recapeamento asfáltico na extensão da rua Humberto Lopes, no 

bairro Domingos Olímpio; as Indicações nºs 1511/17, 1512/17, de autoria do 

Vereador Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão” (PSD) - Indica que seja 

implantado um sinal de trânsito (semáforo para pedestre) em frente ao colégio Gerardo 

Rodrigues, na Av. John Sanford, bairro Junco, próximo ao supermercado Pinheiro, 

Sobral-CE; - Indica que seja implantado um sinal de trânsito (semáforo para pedestre) 

em frente ao colégio Netinha Castelo, na Av. John Sanford, bairro Junco, próximo a 

subestação do metrô, Sobral-CE; a Indicação nº 1513/17, de autoria do Vereador 

Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Indica a aquisição de uma ambulância para a 

localidade do Setor I, no distrito de Jaibaras; as Indicações nºs 1534/17, 1535/17, 

1536/17, 1537/17, de autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. 

Giu” (SD) - Indica a limpeza da rua Adalgisa Frota, situada no bairro COHAB III, 

Sobral-CE; -  Indica a pavimentação asfáltica da rua Alcântara, situada no bairro 

COHAB III, Sobral-CE; - Indica a instalação de semáforo na rua Francisco Jacinto com 

Travessa/Avenida César Cals, Sobral-CE; - Indica a pavimentação asfáltica da rua 

Professora Maria Dias Ibiapina, situada no bairro da Nações, Sobral-CE; a Indicação nº 
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1538/17, de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica que seja 

feita uma passagem molhada entre a rua Dom Expedito, no bairro Dom Expedito e a 

Av. Lúcia Sabóia; a Indicação nº 1539/17, de autoria da Vereadora Alessandra 

Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Indica a aquisição de um terreno para a construção 

de uma praça na rua Santa Marta, no bairro Sumaré, Sobral-CE. Foram lidos e, 

automaticamente, aprovados os Requerimentos nº 166/17, de autoria do Vereador 

Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Requer uma cópia do Decreto-Lei Estadual nº 1114, de 

30/12/1943, onde o distrito de Santa Maria passou a denominar-se Taperuaba e Santo 

Antônio a denominar-se Aracatiaçu; o Requerimento nº 177/17, de autoria do 

Vereador Adauto Izidoro Arruda (PMDB) - Solicita o conserto da Rodovia S42 

Pedro Luís da Costa, no trecho que liga a CE do posto rodoviário estadual ao distrito de 

Rafael Arruda, Sobral-CE; o Requerimento nº 178/17, de autoria do Vereador Paulo 

César Lopes Vasconcelos (PDT) - Solicita a realização de uma Audiência Pública no 

dia 24 de outubro de 2017, em homenagem ao dia do Servidor Público. GRANDE 

EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o 

vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira. Saúda os presentes. Agradece a Deus pela 

oportunidade. Lamenta o falecimento do senhor José Lucio Frota Gomes Capote. Teceu 

críticas ao cancelamento da visita do secretário de segurança e do diretor do SAAE, o 

qual tem status de secretário. Ressalta a importância de esclarecer as dúvidas com as 

secretarias supracitadas. Comenta sobre a situação precária do sistema de água em 

Sobral. Relembra que apresentou em uma Tribuna anterior a precariedade de algumas 

das instalações do sistema de água em Sobral. Salienta que o sistema de água sobralense 

é da década de 1980 e que tem vida útil de 20 a 30 anos. Reitera que é inaceitável a 

população ficar sem água. Comunica que há alguns sobralenses que estão utilizando a 

água clandestinamente, pois não tem água legalizada na sua comunidade. Fala da 

incoerência das pessoas receberem as taxas de esgoto quando não tem o correto 

abastecimento da água. Comunica que quando há uma obra do SAAE, eles deixam os 

buracos abertos nas ruas para a prefeitura realizar o conserto, mas demora dias para isso 

acontecer. Diz que realizou uma pesquisa para saber qual o problema e constatou que o 

problema é captação e a reserva de água. Salienta que com a visita do secretário de 

segurança poderia ter sido esclarecido o projeto da guarda e sobre a segurança na casa 

dos ex-prefeitos. Analisa criticamente as blitzes, que não teve uma boa efetividade. 

Comenta que o prefeito afirmou que o foco das blitzes seria ao combate a violência e 

não na penalização de irregularidades. Realiza parâmetro entre o combate a violência e 

a arrecadação das blitzes. Sugere que seja aumentado o efetivo da guarda e que seja 

realizado as blitzes itinerantes com os guardas e a polícia, realizando as buscas nos 

veículos de forma inesperada e em movimento. Fala dos números das armas de fogo, 

veículos e drogas que foram apreendidos. Afirma que estão utilizando carros não 

caracterizados para as blitzes. Salienta que o secretário não humildade para atender os 

vereadores. Analisou criticamente o sucateamento da guarda municipal, que não dispõe 

de spark, coturnos, cotoveleiras e joelheiras rasgados, coletes a provas de balas 
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vencidos.  Fala da verba de R$ 3.000.000,00 de autoria do deputado Moses Rodrigues, 

para a melhoria da segurança em Sobral. Reitera que a secretária de segurança está 

atuado com “mãos de ferro”. Ressalta que a guarda está sucateada e reprimida. Indaga 

quando que a guarda municipal será equiparada com o agente de trânsito. Aparteado 

pelos edis: Antônio Oliveira Braga, José Vytal Arruda Linhares, José Oswaldo Soares 

Balreira Junior, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. ORDEM DO DIA – Questão de 

Ordem, o edil Francisco Rogerio Bezerra Arruda propõe a EMENDA 

SUBSTITUTIVA Nº 01, de autoria do Poder Executivo Municipal, referente ao 

Projeto de Lei nº 2081/17, conforme decisão do Plenário. Pela Ordem, Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante convoca a Comissão dos Direito da Criança e do 

Adolescente para reunir-se na próxima sexta-feira às 10horas. Questão de Ordem, José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior comunica que conversou anteriormente com o edil 

Francisco Rogerio Bezerra Arruda sobre a emenda supracitada, e informou que a 

emenda em questão altera todo o projeto, no qual já passou por todo o trâmite, já que 

tem parecer e já está para ser votado. Sugeri que o Presidente retire essa matéria e que 

seja refeita, pois essa emenda simplifica a matéria. Afirma que algumas pessoas que 

compraram terreno estão sendo forçadas a pagarem o ITBI, que deveria ser pago no 

momento da transferência em cartório. Ressalta que não há legalidade nessa emenda. 

Questão de Ordem, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos salienta que concorda com o edil 

José Oswaldo Soares Balreira Junior, pois acredita que essa matéria deve ser retirada e 

reformulada. Reitera que é um cheque em branco. Comenta que essa situação é 

lastimável, já que dá total poder ao Poder Executivo. Questão de Ordem, Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães diz que não há necessidade da emenda ser retirada. Solicita que a 

Emenda Substitutiva seja votada. Questão de Ordem, José Crisostomo Barroso Ibiapina 

afirma que a Emenda cria outro projeto. Discorda quando dizem que a Emenda deve ser 

retirada, já que o projeto passou, somente, na Comissão. Sugeri que a Mesa Diretora 

reabra os prazos das emendas. Cita o princípio da celeridade. Salienta que caso o 

Plenário decida que o projeto retorne a Comissão os prazos devem ser respeitados.  

Questão de Ordem, José Vytal Arruda Linhares afirma que o edil José Crisostomo 

Barroso Ibiapina sempre dá um “jeitinho” para explicar os projetos. Questão de Ordem, 

José Crisostomo Barroso Ibiapina afirma que sugeriu que caso o Plenário decida o 

Projeto irá para a Comissão na sexta-feira. Ressalta que se o Plenário aprove a Emenda, 

que o Projeto tramita como se estivesse entrando agora. Questão de Ordem, José 

Oswaldo Soares Balreira Junior afirma que para a Emenda ser aprovada ela deve ter 

votação unânime, ou então, ocorrerá quebra do regimento Interno. O Presidente diz que 

se a Emenda for aprovada irá para a Comissão, irá ter prazo para as emendas. Comunica 

que a matéria ficará aberta para emendas até a próxima segunda-feira. O Presidente 

Paulo Cesar Lopes Vasconcelos coloca em votação a EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 

01, de autoria do Poder Executivo Municipal, referente ao Projeto de Lei nº 2081/17.  

Foi aprovada a Emenda Substitutiva nº01. Votaram a favor da Emenda supracitada os 

edis: Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, 
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Cleiton Prado Carvalho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, Antônio Oliveira Braga, 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, José Bonifácio Silva Mesquita, Joaquim 

Euclides Feijão Neto, Romário Araújo de Sousa, Estevão Ponte Filho, Vicente de Paulo 

Albuquerque, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos e Francisco Rogério Bezerra 

Arruda. Votaram contra a Emenda Substitutiva nº 01, os edis: Ailton Marcos Fontenele 

Vieira, Tiago Ramos Vieira, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, José Vytal Arruda 

Linhares, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Francisca Ribeiro 

Azevedo Aguiar. Questão de Ordem, José Oswaldo Soares Balreira Júnior  afirma que a 

aprovação dessa Emenda Substitutiva favorece a quebra do regimento, pois foi posta em 

votação pelo Plenário e não houve unanimidade. Foram aprovados, em primeira 

votação, os Projetos de Lei nº 2105/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - 

Autoriza o Município de Sobral a firmar convênio ou outro instrumento congênere com 

o Estado do Ceará, com o objetivo de ampliar o acesso da população ao transporte 

público urbano, na forma que indica; e o Projeto de Lei nº 2092/17, de autoria do 

Vereador Estevão Ponte Filho (PP) - Acrescenta dispositivo ao Art. 1º, parágrafo 

único da lei nº 1203 de 16 de abril de 2013, que insere a disciplina Educação para 

Cidadania na matriz curricular do Ensino Fundamental das escolas das redes pública e 

privada do município de Sobral, e dá outras providências. Foi aprovado, em primeira 

votação, o Projeto de Lei nº 2101/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira 

(PMDB) - Cria o “Programa Cinema na Praça” do município de Sobral. Votaram a 

favor do Projeto de Lei nº 2101/17, os vereadores: Alessandra Ponte de Queiroz 

Miranda, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Cleiton 

Prado Carvalho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, Antônio Oliveira Braga, Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante, José Bonifácio Silva Mesquita, Joaquim Euclides Feijão 

Neto, Tiago Ramos Vieira, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, José Vytal Arruda 

Linhares, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Romário Araújo 

de Sousa, Estevão Ponte Filho e Vicente de Paulo Albuquerque. O edil Carlos 

Evanilson Oliveira Vasconcelos votou contra o Projeto de Lei nº 2101/17. Absteve-se 

da votação o edil Francisco Rogério Bezerra Arruda. Foi aprovado, em segunda 

votação, o Projeto de Lei nº 2103/17, de autoria do Vereador Antônio Oliveira 

Braga “Galdêncio” (PDT) - Denomina oficialmente o nome de Maria Olivia Ribeiro 

Lima (sem denominação oficial) a quadra de esporte na localidade de São José do 

Torto, distrito de Sobral-CE. Com a palavra o Presidente Paulo Cesar Lopes 

Vasconcelos, convida a todos para amanhã às 08h30min para mais um Legislativo em 

Movimento em Taperuaba. Pela Ordem, Tiago Ramos Vieira diz que solicitou o 

Legislativo em Movimento para os distritos de Patriarca e Patos. O Presidente afirma 

que o próximo Legislativo em Movimento ocorrerá na sede e depois em Patriarca e 

Patos. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da presente 

Sessão convocando a todos para a próxima Sessão. E, para constar, esta ata foi lavrada, 

discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 
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