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Ata da Quadragésima Quinta Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira
Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Sobral,
realizada no dia 07 de agosto de 2017.

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

Aos sete (07) 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
quinta 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, 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, Estevão Ponte Filho, Tiago Ramos
Vieira e Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos. AUSENTE: José Oswaldo Soares
Balreira Júnior. Ata da 44º Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE
– Foram lidas as Correspondências: - COMUNICADOS – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – Informa liberação de recursos financeiros destinados
a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Nº CM074391/2017, 13/07/17 – Entidade: Prefeitura Municipal de
Nº CM155477/2017, 18/07/17 – Entidade: Prefeitura Municipal de Sobral; Of. Nº 543/2017-SEAGRI – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico,
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02/07/2017 –Resposta ao Requerimento nº 097/17, de autoria do edil José Bonifácio
Silva Mesquita “Cumpady Bony”. Foram lidos os Projetos de Lei nº 2095/17, de
autoria da Vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar (PMDB) - Estabelece
desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal de serviço de água e esgoto, por dia de
falta de abastecimento de água; o Projeto de Lei nº 2096/17,de autoria do Vereador
Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Proíbe o uso de capacete ou equipamento similar que
dificulte a identificação, em estabelecimentos comerciais, em repartições públicas e em
estabelecimentos de crédito, neste município. Após leitura o Projeto de Lei nº 2096/17,
de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira foi retirado pelo autor. Foram lidos os
Projetos de Lei nºs 2097/17 e 2098/17, de autoria do Poder Executivo Municipal Autoriza o Município de Sobral a celebrar Termo de Fomento com a Associação de
Amigos do Guarany – SAG, e dá outras providências; - Dispõe sobre autorização para
firmar convênio ou instrumento congênere entre o Município de Sobral e o Estado do
Ceará, por intermédio da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, visando ampliação e
fortalecimento do programa Mais Cirurgias Mais Exames, e dá outras providências; o
Projeto de Lei nº 2099/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) Institui o Dia Municipal de Prevenção e Combate à Depressão, a ser realizado
anualmente no dia 10 de setembro, passando a integrar o Calendário Oficial de Eventos
do Município de Sobral, e dá outras providências; o Projeto de Lei nº 2100/17, de
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sobral - Dispõe sobre a
implementação da Comissão Permanente de Ascensão Funcional dos Servidores da
Câmara Municipal de Sobral, altera a Lei nº 1461 de 15 de abril de 2015, e dá outras
providências. Foram lidos os Projetos de Decreto Legislativo nº 748/17, de autoria
do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Concede Menção Honrosa ao Sr. Ari
Machado Portela Filho; o Projeto de Decreto Legislativo nº 749/17, de autoria do
Vereador Paulo César Lopes Vasconcelos (PDT), subscrito por: José Oswaldo
Soares Balreira Júnior “Júnior Balreira”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães,
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José Vytal Arruda Linhares, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Antônio
Oliveira Braga “Galdêncio” e Alessandra Ponte de Queiroz Miranda - Outorga o
Título de Cidadania Sobralense ao Revmo. Padre Zenóbio Gomes Silveira. Foi lido o
Projeto de Resolução nº 170/17, de autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra
Arruda (PP) - Adita o Inciso VII ao Art. 61 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Sobral, na forma que indica e dá outras providências. Foram lidas as
Indicações nºs 1412/17, 1413/17, 1414/17, 1425/17, 1426/17, 1427/17, 1428/17, de
autoria do Vereador Antônio Oliveira Braga “Galdêncio” (PDT) - Indica a
construção de um CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil para a localidade de
Pedra de Fogo, distrito de Sobral-CE; - Indica a construção de uma praça pública na
área existente na localidade de Pedra de Fogo, distrito de Sobral-CE; - Indica a
necessidade de uma ambulância para a localidade de Pedra de Fogo, distrito de SobralCE; - Indica a necessidade objetivando providências, em caráter de urgência para
disponibilização de carro fumacê para borrificação para o distrito de Várzea Redonda,
Bonfim, Sobral-CE; - Indica a necessidade objetivando providências, em caráter de
urgência para disponibilização de carro fumacê para borrificação para o distrito de Vila
dos Anjos, Bonfim, Sobral-CE; - Indica a necessidade objetivando providências, em
caráter de urgência para disponibilização de carro fumacê para borrificação para o
distrito de Malhadinha, Bonfim, Sobral-CE; - Indica a necessidade objetivando
providências, em caráter de urgência para disponibilização de carro fumacê para
borrificação para o distrito de Bonfim, Sobral-CE; as Indicações nºs 1416/17, 1417/17,
1418/17, de autoria do Vereador Romário Araújo de Sousa (SD) - Indica a reforma e
construção de cobertura da quadra de esportes situada em frente à escola Maria do
Carmo de Andrade, no bairro Pedrinhas, em Sobral-CE; - Indica a reforma e
revitalização da praça Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior, no bairro das Pedrinhas,
em Sobral-CE; - Indica a necessidade de mutirão de limpeza na margem esquerda do rio
Acaraú, no trecho entre a ponte Othon de Alencar e as proximidades da AABB, no
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bairro Pedrinhas, em Sobral-CE; a Indicação nº 1419/17, de autoria da Vereadora
Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo” (PMDB) - Indica a
recuperação da estrada vicinal que liga o distrito de São José do Torto à localidade de
Gonçalo Alves, com acesso à BR 222, neste município; a Indicação nº 1424/17, de
autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Indica que seja feito
o saneamento básico da rua Cel. Sabino Guimarães, bairro Alto do Cristo, no trecho
compreendido entre os cruzamentos da rua Antônio Félix Ibiapina até a Av. Humberto
Lopes, localizada por trás da subestação da Coelce, Sobral-CE; a Indicação nº 1429/17,
de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica que seja feita a
reposição e colocação de lixeiras nos logradouros públicos de nossa cidade; a
Indicação nº 1433/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro Brasileiro
Magalhães (PDT) - Indica com urgência a equipe de iluminação pública para
recuperação de IP nos logradouros, vias e praças públicas, no distrito de Bilheira, no
município de Sobral-CE; a Indicação nº 1434/17, de autoria do Vereador Paulo
César Lopes Vasconcelos (PDT) - Sugere a construção de um CEI (Centro de
Educação Infantil), no bairro Alto do Cristo. Foram lidos e, automaticamente,
aprovados o Requerimento nº 156/17, de autoria da Vereadora Francisca Ribeiro
Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo” (PMDB) - Solicita dispor uniforme
padronizado para os condutores de ambulâncias do serviço público de Sobral; o
Requerimento nº 157/17, de autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra
Arruda (PP) - Requer o envio de ofícios aos secretários de Finanças e da Ouvidoria,
Controladoria e Gestão e ao Prefeito Municipal, solicitando envio de Projeto de Lei a
esta Casa instituindo Programa de Recuperação de Créditos Fiscais - REFIS. GRANDE
EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o
vereador Tiago Ramos Vieira. Saúda os presentes. Presta condolências a família e
amigos do Doutor Siridó. Manda um abraço ao Senhor Carlos Oliveira, jornalista de
Aracajú. Afirma que os edis sabem das suas responsabilidades depois de serem eleitos.
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Informa que realiza seu papel como vereador sem prejudicar a ninguém. Comenta que
falou com o Doutor Davi sobre melhorias na Mutuca, Acaraú e outros distritos.
Demostra tristeza em relação aos comentários realizados pelo edil Vicente de Paula
Albuquerque. Analisou criticamente e apresentou, em Power Point, os comentários
realizados pelo edil supracitado nas redes sociais. Afirma que o vereador Vicente de
Paula Albuquerque insinuou que os eleitores que lhe confiaram os votos e que sua
atuação não significam nada. Salienta que o dinheiro público não tem cor, raça ou
filiação partidária, pois os recursos públicos devem atender a todos independente do
partido. Diz que o edil mencionado, anteriormente, atua com uma política clientelista.
Informa que a prefeitura não tem dono, que o mesmo poder do vereador Vicente de
Paula Albuquerque tem, ele também, tem. Menciona os deveres e funções dos
vereadores. Comunica que não deixará de realizar o que jurou no seu dia de posse.
Relata que, em relação, ao comentário sobre o Deputado Moses Rodrigues não pode
responder por ele, mas sugere que o edil solicite uma audiência com ele antes de
prejulgá-lo. Seguidamente, indaga o motivo de a sua ida à prefeitura pode está
prejudicando a população. Comunica que na Câmara há somente doze vereadores que
são ligados ao Executivo. Salienta que não poderia deixar de usar a Tribuna para
realizar a sua defesa. Reitera que não irá discutir com vereador Vicente de Paula
Albuquerque, pois não pode levar essas discussões para o pessoal. Afirma que esteve
com o Doutor Davi, na oportunidade o mesmo disse que as portas da sua secretaria
estão abertas. Teceu críticas ao comentário do Senhor Fernando Aragão, quando esse foi
comentar em Patriarca que o ele estava denunciando as máquinas utilizadas em prol
pessoal no distrito de Patriarca. Salienta que o prefeito precisa tomar alguma
providência em relação a isso. Sugere que seja implantadas nos pontos turísticos de
Sobral estátuas de bronze das pessoas que contribuíram para o crescimento da cidade.
Exibe fotos da beira mar de Aracajú, na qual estátuas em homenagem as pessoas que
contribuíram para o crescimento da cidade. Aparteado pelo edil: José Crisostomo
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Barroso Ibiapina. Segundo orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o
vereador José Vytal Arruda Linhares. Cumprimenta os presentes. Comenta que o
vereador Vicente de Paulo Albuquerque é uma pessoa da paz e apaziguador. Afirma que
os edis da oposição e situação não estão conseguindo nada. Relata que foi procurado
para resolver um problema na rua atrás da sua padaria, porém o mesmo solicitou que a
pessoa procurasse o edil Cleiton Prado Carvalho, pois ele é da situação e atua nessa
região. Contudo, afirmou que o edil supracitado ainda não conseguiu solucionar esse
problema, mas que sabe que ele procurou por ajuda. Relembra que foi o edil mais
votado nesta Casa, mas que recebeu esses votos, pois o ex-prefeito Leonidas era atuante,
pois solucionava os problemas. Solicita que o Prefeito Ivo Gomes inicie logo o
programa das cirurgias eletivas. Comunica que se sente inútil quando reivindicam algo,
mas que não é atendido. Indaga a vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães sobre
quando irá iniciar o programa das cirurgias eletivas. Teceu críticas à demora na resposta
para saber os preços da licitação da gasolina. Diz que não entende o motivo do vereador
não poder reivindicar e fiscalizar. Afirma que é necessário que os mendigos sejam
realocados, para que assim saiam das ruas. Salienta que é importante o edil ser humilde.
Analisou criticamente os recursos financeiros destinados a minimaratona. Censurou o
porquê das pessoas não terem ido às ruas reivindicar sobre a votação do arquivamento
da denúncia do Presidente Temer. Reitera que é do PMDB, e que muitas vezes é
necessário que o parlamentar tenha fidelidade ao partido, pois o mesmo pode ser
expulso do partido caso não tenha fidelidade. Afirma que não existe grupo mais pilantra
que o PT. Salienta que os prefeitos queriam que acabassem com o TCM (Tribunal de
Contas do Município). Comenta que tinha mais fé no Heitor Ferrer. Afirma que não tem
nada contra ao Senhor Ferreira Aragão, mas que nunca viu o discurso seu em benefício
de Sobral. Aparteado pelos edis: Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Cleiton Prado
Carvalho, Alessandra Ponte Queiroz, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Giuliano Dias
Araújo Vasconcelos. ORDEM DO DIA – Foi aprovada, em 2º turno de votação, a
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Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 43/17, de autoria do Francisco Rogério
Bezerra Arruda (PP), subscrito por: Cleiton Prado Carvalho, Vicente de Paulo
Albuquerque, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Ailton
Marcos Fontenele Vieira, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, Alessandra Ponte de
Queiroz Miranda, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Carlos
Evanilson Oliveira Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Maria Socorro Brasileiro
Magalhães, Romário Araújo de Sousa, Tiago Ramos Vieira, José Vytal Arruda
Linhares, Dr. Estevão Ponte Filho, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, Giuliano
Dias Araújo Vasconcelos e Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar - Modifica o § 4º e
adita o § 5º ao Art. 43 da Lei Orgânica do Município de Sobral, instituindo
procedimento de concessão de licença remunerada por motivo de saúde. Foi aprovada
a Emenda de Plenário ao Projeto de Emenda a Lei Orgânica do Município nº
43/17, na qual modifica o art 3º, constando da seguinte redação: “Art. 3º - Esta Emenda
a Lei Orgânica entrará em vigor na data da sua publicação, tem seus efeitos financeiros
retroativos a 1º de março de 2017, ficam revogados as disposições em contrário”.
Votaram a favor da emenda supracitada, os edis: 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, Antônio
Oliveira Braga, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, José Bonifácio Silva Mesquita,
Joaquim Euclides Feijão Neto, Adauto Izidoro Arruda, Romário Araújo de Sousa,
Estevão Ponte Filho, Tiago Ramos Vieira e Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos. A
vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar votou contra a emenda mencionada
anteriormente. O edil Ailton Marcos Fontenele Vieira, solicitou vistas por 24 horas
do Projeto de Lei nº 2091/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Altera
disposições sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Civil
Municipal de Sobral e dá outras providências. Foram aprovados, em primeira
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votação, o Projeto de Lei nº 2090/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton
Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Denomina oficialmente de rua
Benedita de Sousa Rodrigues, a rua Vitória localizada no bairro Sinhá Saboia na cidade
de Sobral; o Projeto de Lei nº 2086/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte
de Queiroz Miranda (PDT) - Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da
Caderneta de Vacinação no ato e renovação da matrícula das crianças e adolescentes em
creches e escolas públicas e privadas no âmbito do município de Sobral, e dá outras
providências. Foi desaprovado, em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2083/17,
de autoria da Vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do
Povo” (PMDB) - Dispõe sobre a retirada da ENTREVISTA dos editais para seleção e
concurso público no âmbito do Município de Sobral, e dá outras providências. Foram
aprovados, em votação única e em bloco, os Projetos de Decreto Legislativo nº
745/17, de autoria do Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT), subscrito
por: José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Vicente de Paulo
Albuquerque “Paulão”, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, Francisco Ivonilton
Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda,
Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos e Maria Socorro Brasileiro Magalhães
“Socorrinha Brasileiro” - Outorga o Título de Cidadania Sobralense a Sra. Renata
Albuquerque Lima; o Projeto de Decreto Legislativo nº 746/17, de autoria do
Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Concede Menção Honrosa ao Sr.
Jessivaldo Prado Sousa Nascimento. 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.

