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Ata da Sexagésima Primeira Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 02 de outubro de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos dois (02) 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 

primeira 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, Antônio Oliveira Braga, Francisco Ivonilton Camilo 

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

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

Rogério Bezerra Arruda, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, Vicente de Paulo 

Albuquerque, Romário Araújo de Sousa, Estevão Ponte Filho, Joaquim Euclides Feijão 

Neto, José Crisóstomo Barroso Ibiapina e José Oswaldo Soares Balreira Júnior. 

AUSENTE: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. Ata da 60º Sessão Ordinária 

aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lida a Correspondência: - Of. nº 

337/SEFIN – Secretaria do Orçamento e Finanças de Sobral, 26/09/2017 Assunto: 

Apresenta prestação de contas acompanhada da documentação comprobatória referente 

ao mês de agosto de 2017. Foram lidos os Projetos de Lei nºs 2134/17, 2135/17, de 

autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Dispõe sobre a 
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vacinação domiciliar de pessoas idosas, com deficiência motora, multideficiência 

profunda, doenças incapacitativas e degenerativas; - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

instalação de bebedouros de água potável nas agências bancárias do município; e 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. Foi lido o Projeto 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. Foram lidos os 

Projetos de Indicação nºs 130/17, 131/1, 132/17, 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; - 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. Forma lidas as Indicações nºs 1625/17, 1629/17, 1637/17, 1638/17, 

1639/17, 1654/17, 1655/17, 1656/17, 1657/17, 1669/17, 1670/17, 1671/17, 1674/17, 

1675/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Indica a realização 

de edital especial para contratação de arqueólogos e antropólogos para realização de 

prospecção arqueológica nos sítios arqueológicos de Sobral catalogados pelo IPHAN, a 

fim de datar, qualificar e quantificar os fragmentos historiográficos dos sítios; - Indica a 

operação tapa buracos, seguida de recapeamento asfáltico na extensão da rua Estanislau 

Frota, no bairro Centro, Sobral-CE; - Indica o fornecimento de soro antiofídico, 

botrópico, laquético, crotálico e elapídico, para o CSF do distrito do Jordão; - Indica o 

fornecimento de soro antiofídico, botrópico, laquético, crotálico e elapídico, para o CSF 
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do distrito do Jaibaras; - Indica o fornecimento de soro antiofídico, botrópico, laquético, 

crotálico e elapídico, para o CSF do distrito do Patriarca; - Indica o fornecimento de 

soro antiofídico, botrópico, laquético, crotálico e elapídico, para o CSF do distrito do 

Taperuaba; - Indica o fornecimento de soro antiofídico, botrópico, laquético, crotálico e 

elapídico, para o CSF do distrito do Bonfim; - Indica o patrulhamento ostensivo e 

repressivo no centro de convenções, haja vista os decorrentes assaltos a pessoas que 

usam o local para atividades físicas; - Indica o patrulhamento ostensivo e repressivo no 

parque da cidade, haja vista os decorrentes assaltos a pessoas que usam o parque para 

atividades físicas; - Indica a limpeza, drenagem e canalização do esgoto localizado no 

cruzamento da rua Custódio Gomes de Azevedo com a rua Maria da Conceição 

Azevedo, no bairro Renato Parente; - Indica a operação tapa buracos, seguida de 

recapeamento asfáltico na extensão da rua Airton Senna, no bairro Terrenos Novos, 

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

extensão da rua Quinze de Novembro, no bairro Terrenos Novos, Sobral-CE; - Indica 

com urgência a necessidade de realizar obras de saneamento básico na rua José Arruda, 

no bairro Renato Parente; - Indica com urgência a necessidade de realizar obras de 

saneamento básico na rua Maria Selma Vasconcelos Carneiro, no bairro Renato Parente; 

as Indicações nºs 1653/17, nºs 1651/17, 1652/17, 1653/17, de autoria do Vereador 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Indica a que seja 

feita a troca da iluminação atual por luz de LED nas ruas Valdemir Mont’Alverne, 

Juvêncio de Andrade e João Figueiredo, no bairro Jatobá, por trás da Antarctica. O edil 

José Oswaldo Soares Balreira Junior, solicitou que as Indicações a seguir retornem 

para leitura na próxima sessão, segue as Indicações nºs 1651/17, 1652/17, de 

autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” 

(PRTB) - Indica a recuperação do calçamento nas ruas João de Maria Linhares, Vicente 

Peregrino, no bairro Jatobá, por trás da Antarctica; - Indica a recuperação do calçamento 

nas ruas Valdemir Mont’Alverne, Juvêncio de Andrade e João Figueiredo, no bairro 
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Jatobá, por trás da Antarctica. Foram lidas as Indicações nºs 1658/17, 1659/17, 

1661/17, de autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda (PP) - Indica a 

conclusão do calçamento do sítio Santo Antônio de Cima, no distrito de Jordão, Sobral-

CE; - Indica a construção de uma academia popular de saúde para o sítio Tanques, no 

distrito de Jordão, Sobral-CE; - Indica a conclusão do calçamento do sítio Coqueiros até 

o sítio Jardim, no distrito de Jordão, Sobral-CE; as Indicações nºs 1662/17, 1673/17 de 

autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Indica o reparo em alguns 

pontos do calçamento que liga a localidade de Lagoa Queimada à CE no distrito de 

Patriarca; - Indica a reforma da praça Domício Pereira, no bairro Alto da Brasília; as 

Indicações nºs 1663/17, 1664/17, 1665/17, 1676/17, 1677/17, 1678/17, 1679/17, de 

autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” (SD) - Indica a 

colocação de placas com identificação de rua, na rua Prof. Iweltman Mendes, situada no 

bairro das Nações, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com identificação de rua, 

na rua Profª. Maria das Graças Teixeira, situada no bairro das Nações, Sobral-CE; - 

Indica a colocação de placas com identificação de rua, na rua Prof. Arry Rocha, situada 

no bairro das Nações, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com identificação de 

rua, na rua Vereador Joaquim Barreto Lima, situada no bairro das Nações, Sobral-CE; - 

Indica a colocação de placas com identificação de rua, na rua Vereador Félix Dias 

Ibiapina, situada no bairro das Nações, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com 

identificação de rua, na rua Vereador Domício Pereira, situada no bairro das Nações, 

Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com identificação de rua, na rua Vereador 

José Maria Félix, situada no bairro das Nações, Sobral-CE; as Indicações nºs 1666/17, 

1667/17, de autoria do Vereador Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão” (PSD) - 

Indica o recapeamento do asfalto na rua Itália, 621, bairro Dom Expedito, Várzea 

Grande; - Indica a recuperação do calçamento da rua Lucimar, 620, bairro Dom 

Expedito, próximo ao INTA; a Indicação nº 1668/17, de autoria do Vereador 

Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Indica com urgência, saneamento básico para a 
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rua São José, no bairro Sinhá Sabóia, Sobral-CE; a Indicação nº 1672/17, de autoria 

do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Indica a pavimentação da rua 

José Radier de Sousa. Foram lidos e, automaticamente, aprovados os 

Requerimentos nº 189/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - 

Requer informações e diligências sobre o andamento do convênio “Construção do 

Ginásio do Novo Recanto, como Recursos Federais – Emenda Parlamentar destinada 

pelo então Deputado Federal Pe. José Linhares”, ao bairro Novo Recanto, à pedido 

deste vereador; o Requerimento nº 190/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos 

Vieira (PMDB) - Solicita a construção de uma ponte que dá acesso ao riacho Madeira 

na estrada que liga a rotatória Mãe Rainha à localidade de Lagoa Queimada; o 

Requerimento nº 191/17, de autoria do Vereador Giuliano Dias Araújo 

Vasconcelos “Dr. Giu” (SD), subscrito por: José Vytal Arruda Linhares, Tiago 

Ramos Vieira, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Cavalcante”, Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony”, Adauto Izidoro Arruda e Romário Araújo de Sousa - 

Requer que sejam realizados estudos de viabilização de proibição de estacionamento na 

rua Henrique Rodrigues, localizada no bairro Centro, Sobral-CE. Pela Ordem, Vicente 

de Paulo Albuquerque solicita que tenha Audiência Pública para debater sobre o PPA e 

o orçamento de 2018. Comunica que os prazos para emendas serão iniciados após, a 

audiência ter sido marcada. O Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos marca para 

Audiência Pública para debater sobre o PPA e orçamento de 2018, para o dia 

17/10/2017 às 18hs. Solicita que a Comissão Justiça e Redação encaminhe 

antecipadamente os convites para a audiência supracitada.  Pela Ordem, Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães indaga se há a possibilidade de reunião, amanhã às 10hs, da 

Comissão de Justiça e Redação para debater sobre dois projetos. Após, votação ficou 

acordado que haverá a reunião mencionada anteriormente. Pela Ordem, Francisco 
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Rogerio Bezerra Arruda solicita que os edis devolvam os pen drives para a Primeira 

Secretária para que seja repassado o orçamento de 2018. GRANDE EXPEDIENTE – 

Primeiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Tiago Ramos 

Vieira. Saúda os presentes. Comenta as atividades realizadas no Legislativo em 

Movimento no distrito de Bonfim. Relembra que desde a sua primeira candidatura a 

vereador solicita a construção de uma ponte interligando os dois Recantos. Salienta que 

na última semana o Prefeito Ivo Gomes autorizou a ordem de serviço da ponte. 

Apresenta, em power point, o vídeo solicitando a construção da ponte em 2016. Faz a 

leitura dos requerimentos e indicações, de sua autoria, para benefício do Novo Recanto. 

Afirma que estranhou a pouca quantidade de pessoas durante a ordem de serviço. 

Ressalta que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Cita quais são as 

porcentagens de tributos em alguns produtos, tais como: medicamentos, energia, 

gasolina, cigarro, entre outros. Exibe, em power point, dois vídeos comparando o valor 

da gasolina na Bolívia e no Brasil. Explana qual a função dos vereadores. Menciona 

quais foram as ações desenvolvidas pelo Deputado Moses Rodrigues para a cidade de 

Sobral nos anos de 2016 e 2017, tais como: ônibus para a APAE, verba para o Hospital 

da Santa Casa, entre outros. Comenta sobre as suas matérias na pauta da Sessão 

Ordinária 61º. Aparteado pela edil: Alessandra Ponte de Queiroz.  Segundo orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Adauto Izidoro Arruda. 

Cumprimenta os presentes. Exibe vídeo, em power point, no qual reflete o voto no 

Brasil corrupto. Teceu críticas a falta de valorização de Dom José Tupinambá da Frota, 

no município de Sobral.  Pede desculpa ao edil Antônio Oliveira Braga por não ter 

participado do último Legislativo em Movimento. Analisou criticamente a verba 

destinada para a construção da praça de Rafael Arruda. Almeja que a população de 

Rafael Arruda seja mais valorizada pelo prefeito, pois o mesmo remarcou diversas 

vezes a reunião para ordem de serviço da praça supracitada. Exibe, em power point, as 

fotos dos festejos de Rafael Arruda. Teceu críticas aos insumos alocados para realização 
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dos festejos de Rafael Arruda. Exibe, em power point, da caixa de som e das lâmpadas 

disponibilizadas pela prefeitura para realização do festejo mencionado anteriormente.  

Compara o Prefeito Ivo Gomes a uma bila. Comenta que o prefeito libera verbas para 

diversas situações, como: balé, mini maratona, mas não disponibiliza caixas de som 

adequadas para o evento. Afirma que o prefeito só faz as suas obrigações, ao cumprir 

suas propostas de campanha. Exibe, em power point, fotos da Avenida do Contorno, na 

qual há um impedimento de passagem. Sugere que o prefeito aumente o tempo no 

semáforo. Menciona a importância da polícia investigativa. Comenta sobre os números 

de homicídios em Sobral. Analisa criticamente o Projeto de Lei 2130/17. Sugere que o 

prefeito autorize o REFIS. Fala sobre as estratégias políticas de Cid Gomes. Menciona 

uma frase de Inácio Prado, o qual afirma que há falta de material nas delegacias, falta de 

pessoal e baixo valor do salário dessa categoria. Apresenta, em power point, foto de um 

poste no meio de uma rua de Rafael Arruda. Diz que ficou feliz quando coemntaram 

que a prefeitura dispunha de R$60.000.000,00, mas que ao saber o real valor se 

decepcionou. Aparteado pelos edis: José Vytal Arruda Linhares e Ailton Marcos 

Fontenele Vieira. Terceiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o 

vereador José Crisostomo Barroso Ibiapina. Saúda a todos. Analisou criticamente a 

não valorização de Dom José Tupinambá da Frota em Sobral. Afirma que Sobral não 

tem porte para ser uma cidade turística, já que não dispõe de atrativos turísticos. Realiza 

comparações entre Padre Cícero e Dom José. Afirma que a população de Juazeiro se 

empenhou para valorizar o padre supracitado. Sugere que a população seja estimulada, 

durante o mês de setembro, para conhecer a história de Dom José. Comenta sobre a 

afirmação de Elsa Soares, quando a mesma foi questionada se ela credita na política a 

brasileira, já que  a cantora disse que acredita na população brasileira para decidir uma 

boa política. Salienta que o povo, nas próximas eleições, irá eleger um formador de 

quadrilha. Menciona as pessoas indiciadas por crimes políticos.  Comenta sobre a 

construção do edifício do Colégio Luciano Feijão. Teceu críticas as verbas destinadas 
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para as campanhas políticas e o novo modelo de eleição. Comenta que o Tribunal de 

Contas do Ceará há muitos anos não encontra nenhuma irregularidade. Salienta que não 

há independência de poderes.   Parabeniza ao seu filho Francisco José, por ter sido 

convocado para assumir o cargo de Auditor Externo do Tribunal de Contas do Estado 

do Pará. Reitera que não aceitou que o filho realizasse o concurso da Câmara Municipal 

de Sobral, para que não cometessem que houve fraude, já que o mesmo poderia “dar o 

jeitinho brasileiro”. Aparteado pelos edis: José Crisostomo Barroso Ibiapina e Adauto 

Izidoro Arruda. Não houve inscrição para uso da quarta Tribuna. ORDEM DO 

DIA – Foi aprovada, em segundo turno de votação, a Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica nº 044/17, de autoria do Vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda 

(PP) - Acrescenta os Parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 21 da Lei Orgânica do Município de 

Sobral. Foram aprovados, em votação única, os Projetos de Indicação nº 122/17, de 

autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Cria o Centro de Referência 

LGBT vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Habitação, Assistência 

Social de Sobral, e dá outras providências; os Projetos de Indicação nºs 126/17, 

127/17, 128/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Dispõe sobre 

a criação do Centro de Apoio aos Mototaxistas (CAM) no âmbito do município de 

Sobral, e dá outras providências; - Dispõe sobre a criação do Centro de Apoio aos 

Taxistas (CAT) no âmbito do município de Sobral, e dá outras providências; - Fica 

instituído o “Bolsa Esportista”. Foram aprovados, em primeira votação e em bloco, 

os Projetos de Lei nºs 2124/17, 2125/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro 

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

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Antônio Oliveira Braga 

“Galdêncio”, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony” e Ailton Marcos Fontenele Vieira “Sargento Ailton” - 

Fica denominado oficialmente o Centro de Educação Infantil na rua SDO, s/nº, no 

bairro Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes, Conjunto Novo Caiçara, no 
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Município de Sobral, de PROFESSOR MIGUEL JOCÉLIO ALVES DA SILVA; - Fica 

denominado oficialmente o Colégio Sobralense de Tempo Integral Novo Caiçara, na rua 

04, s/nº, no bairro Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes, Conjunto Novo 

Caiçara, no Município de Sobral, de PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA; os 

Projetos de Lei nºs 2126/17, 2127/17, 2128/17, 2129/17, de autoria do Poder 

Executivo Municipal - Autoriza a transferência de recursos para a pessoa jurídica de 

direito privado que indica, através da celebração de parcerias; - Ratifica o Termo de 

Alterações de Contrato de Consórcio Público do Consórcio para a Destinação Final de 

Resíduos Sólidos- COMDERES, inclusive modificando a sua denominação para 

Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral- 

CGIRS/RMS, e dá outras providências; - Dispõe sobre a transformação da Autarquia 

Municipal do Meio Ambiente na Agência Municipal do Meio Ambiente, estabelecendo 

a sua competência, estrutura e organização, e dá outras providências; - Institui a Política 

Municipal de Bem Estar e Proteção Animal no âmbito do Município de Sobral, e dá 

outras providências; o Projeto de Lei nº 2131/17, de autoria do Vereador José 

Oswaldo Soares Balreira “Júnior Balreira” (PMDB) - Fica considerado de utilidade 

pública o Centro de Evangelização Recanto da Paz – CERPAZ, fundado em 02 de 

março de 2012 e sediado na rua Ubiratan Bastos, nº 695, bairro Padre Palhano, Sobral-

CE. Foram aprovadas, em votação única e em bloco, as Moções nºs 045/17, de 

autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP), subscrita por: Romário Araújo 

de Sousa, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Antônio 

Oliveira Braga “Galdêncio”, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Vicente de 

Paulo Albuquerque “Paulão”, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony” e 

Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” - Apresenta Votos de 

Congratulações e Aplausos a todos os agentes de trânsito, pela passagem do Dia do 

Agente de Trânsito a ser comemorado no dia 23 de setembro; a Moção nº 046/17, de 

autoria do Vereador Romário Araújo de Sousa (SD), subscrita por: Francisco 
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Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Antônio Oliveira Braga 

“Galdêncio”, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Tiago Ramos 

Vieira, Maria Socorro Brasileiro Magalhães e Adauto Izidoro Arruada - Apresenta 

Moção de Aplausos e Congratulações ao Abrigo Sagrado Coração de Jesus pela 

comemoração dos 64 anos de fundação. 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. 

 

 

 

 


