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Ata da Septuagésima Sexta Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 21 de novembro de 2017. 

 

Presidente – Vicente de Paulo Albuquerque 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos vinte e um (21) dias do mês de novembro do ano de 2017, às dezessete horas 

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

septuagésima sexta Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do 

Vicente de Paulo Albuquerque 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, Romário Araújo de Sousa, Vicente de Paulo Albuquerque, Alessandra 

Ponte de Queiroz Miranda, Cleiton Prado Carvalho, Antônio Oliveira Braga, Tiago 

Ramos Vieira, José Vytal Arruda Linhares, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto 

Izidoro Arruda, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, José Bonifácio Silva Mesquita, 

Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, Carlos 

Evanilson Oliveira Vasconcelos, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Ailton Marcos 

Fontenele Vieira. AUSENTES: Estevão Ponte Filho, Joaquim Euclides Feijão Neto. 

Ata da 75º Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido o 

Projeto de Lei nº 2156/17, de autoria do Vereador Antônio Oliveira Braga 

“Galdêncio” (PDT) - Denomina oficialmente de Raimundo de Paiva Lima, o mini 

estádio localizado na Vila Recreio, no distrito de Rafael Arruda. Foram lidas as 
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Indicações nº 1852/17, de autoria do Vereador Vicente de Paulo Albuquerque 

“Paulão” (PSD) - Indica a perfuração de 01 (um) poço profundo na localidade Floresta, 

Aracatiaçu, proximidades da Emasa; a Indicação nº 1853/17, de autoria da 

Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT). Foram lidos e, 

automaticamente, aprovados os Requerimentos nºs 213/17, 214/17, de autoria da 

Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Requer uma sinalização 

de marcação de área de conflito no cruzamento da rua Joaquim Ribeiro, com a Av. Dom 

José, Centro, Sobral-CE; - Requer uma sinalização de com placas e pinturas de trânsito 

na rua Mont’Alverne, conhecida como beco das Marrecas, no bairro Derby Clube, 

Sobral-CE. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para fazer uso da 

Tribuna, foi o vereador Giuliano Dias de Araújo Vasconcelos. Saúda os presentes. 

Afirma que muitas pessoas criticam quando os edis repetem os assuntos na Tribuna. 

Ressalta que os assuntos são repetidos, pois não são solucionados. Comenta sobre o 

corrido com o Senhor Nelson Tavares, o qual foi vítima de violência em seu comércio. 

Relata que a situação da violência em Sobral só terá solução quando alguém ligado a 

prefeitura ou ao prefeito for vítima da violência. Analisa criticamente a afirmação: 

“enauqnto tiverem matando bandidos, está ótimo”. Salienta que essa afirmação dá 

sensação de impunidade. Comunica que o promotor Carlos Augusto entrou com ação 

civil no Ministério Público, contra o Estado do Ceará e ao Prefeito Ivo, em relação à 

violência. Explica o que é ação civil pública. Afirma que a segurança é responsabilidade 

do prefeito. Analisa criticamente a infraestrutura do prédio do 3ª Batalhão da Polícia 

Militar (BPM). Sugere que seja cedido um terreno para que seja construído o 3ª BPM. 

Comenta que os policias realizam uma “vaquinha” para a compra de materiais de 

limpeza e do garrafão de água. Reitera que um novo prédio localizado próximo ao 

Residencial Caiçara, irá inibir as ações dos meliantes. Comunica que para o “Ocupa 

Sobral” é necessário policiamento nas ruas. Afirma que as blitzes não inibem a 

criminalidade. Indaga quantas armas foram apreendidas e quantos marginais foram 
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presos, com as blitzes. Solicita que o prefeito visite o prédio do 3º BPM. Salienta que a 

estrutura dos presos é melhor do que a estrutura dos policiais. Saúda o promotor de 

justiça de Pentecoste no qual entrou com uma ação semelhante no município 

supracitado. Exibe vídeo do Senhor Emanoel Adeodato, no qual afirma está sendo 

ameaçado pelos Ferreiras Gomes. Ressalta que a corrupção é tamanha, mas que o 

sobralense não consegue ver. Aparteado pelos edis: Ailton Marcos Fontenele Vieira, 

José Vytal Arruda Linhares. Segundo orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi 

o vereador Adauto Izidoro Arruda. Exibe vídeo de uma parábola sobre a serpente e o 

vagalume. Analisa criticamente o desabamento de casa, próximo a Feira do Malandro. 

Apresenta documento do CREA, dando parecer solicitando documento para demolição 

à prefeitura. Exibe boletim de ocorrência, no qual diz que uma das vítimas foi vítima de 

homicídio culposo. Mostra vídeo de momentos pós-acidente. Apresenta matéria do Blog 

O Sobralense, no qual realiza uma entrevista com irmão de uma das vítimas, na qual foi 

preciso amputar as duas pernas. Exibe matéria do Blog Wilson Gomes, sobre as viaturas 

que foram destinadas a Sobral, para realização de blitzes no intuito de amenizar a 

violência. Apresenta foto do novo modelo de emissão de blitzes. Teceu críticas à 

demissão dos professores em massa. Comenta que o Prefeito Ivo Gomes afirmou que 

seria realizado concurso público para professores efetivos, mas que, no entanto foi 

aberta seleção pública para contratação temporária de novos professores. Reitera que o 

sindicato afirmou que tinha conseguido que 600 professores não fossem demitidos. 

Salienta que os professores que não foram demitidos, terão que trabalhar durante os três 

turnos por R$900,00. Diz que o Prefeito Ivo Gomes mentiu ao afirma que irá dispor de 

250 polícias, pois na rede social do Governo do Estado afirma que Sobral irá dispor de 

80 policiais militares. Comunica que em alguns anos as paredes dos campos de futebol 

dos distritos irão ceder, pois não está sendo feito alicerce. Teceu críticas a taxa de 

turismo em Sobral. Faz a leitura de uma mensagem de um internauta, na qual realização 

debocha com a cidade. Afirma que a praça do quartel está abandonada. Exibe foto da 
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fatura de água, no qual cobra uma de TSHCL de 70%. Comunica que a cidade de Tauá 

reduziu o IPTU em 50%, mas que em Sobral houve um aumento de 20%. Comenta 

sobre a lei de segurança bancária. Realiza a leitura de um texto sobre a “Era PT”. 

Aparteado pelos edis: Tiago Ramos Vieira, José Vytal Arruda Linhares. ORDEM DO 

DIA – Foi aprovado, em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2137/17, de autoria 

do Poder Executivo Municipal - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para 

o Exercício Financeiro de 2018. Pela Ordem, Maria Socorro Brasileiro Magalhães 

solicita Sessão Extraordinária para votar, em segunda votação, o Projeto de Lei nº 

2137/17. Após, votação foi aprovada a Sessão Extraordinária. Nada mais havendo a 

tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da presente Sessão convocando a todos 

para Sessão Extraordinária. E, para constar, esta ata foi lavrada, discutida e assinada 

pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


