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Ata da Trigésima Quarta Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira 

Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2018 da Câmara Municipal de Sobral, 

realizada no dia 13 de junho de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos treze (13) dias do mês de junho do ano de 2017, às dezessete horas (17h00min), no 

Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à trigésima 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: Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Alessandra Ponte de Queiroz 

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

Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo 

Albuquerque, Joaquim Euclides Feijão Neto, Tiago Ramos Vieira, Cleiton Prado 

Carvalho, José Bonifácio Silva Mesquita, José Vytal Arruda Linhares, Estevão Ponte 

Filho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, José Oswaldo Soares Balreira Júnior e 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. AUSENTES: José Itamar Ribeiro da Silva, 

Romário Araújo de Sousa e Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. Aprovada a Ata da 33ª 

Sessão Ordinária. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido, extra pauta, o Projeto de 

Resolução nº 169/17, de autoria da Mesa Diretora da Câmara – Institui o auxilio-

alimentação a todos os servidores da Câmara Municipal de Sobral, e dá outras 

providências. Foram lidos os Projetos de Lei nºs 2075/17, 2076/17, de autoria da 

Vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo” (PMDB) - 

Dispõe sobre o envio de informações à Câmara de Vereadores sobre as Indicações e os 

pedidos de providências remetidos ao Poder Executivo Municipal, e dá outras 
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providências; - Dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e 

em falta na Rede Municipal de Saúde, no âmbito do Município de Sobral, e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº 2078/17, de autoria do Vereador Paulo César Lopes 

Vasconcelos (PDT) - Dispõe sobre a instituição do Espaço Cultural na praça Deputado 

Francisco de Paula Pessoa, conhecida como Praça da Várzea, em Sobral, e dá outras 

providências. Foram lidos os Projetos de Decreto Legislativos nº 735/17, de autoria 

do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - 

Concede Menção Honrosa ao empresário Francisco Stênio Cavalcante; Projeto de 

Decreto Legislativo nº 736/17, de autoria do Vereador José Vytal Arruda Linhares 

(PMDB), subscrito por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, Adauto Izidoro Arruda, 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Tiago Ramos Vieira, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, 

Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, Romário Araújo de 

Sousa e Alessandra Ponte de Queiroz Miranda - Outorga o Título de Cidadania 

Sobralense a Sra. Eliany Nazaré Oliveira. Foi lido o Projeto de Resolução nº 168/17, 

de autoria do Vereador Paulo César Lopes Vasconcelos (PDT) - Modifica artigos do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobral, criando a “Comissão Permanente 

da Juventude”, na forma que indica, e dá outras providências. Foram lidas as Moções 

nº 031/17, de autoria Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do 

Calisto” (PDT), subscrita por: Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo 

Motos”, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Romário Araújo de Sousa, José 

Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Tiago 

Ramos Vieira, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Vicente de Paulo 

Albuquerque “Paulão”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Adauto Izidoro 

Arruda e Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” - Apresenta Votos de 

Congratulações à Escola Municipal Joaquim Barreto Lima, pela passagem dos 41 anos 

de trabalho educacional e serviços prestados junto às comunidades IDEC, Setor I e 

Setor III, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; e a Moção nº 032/17, de autoria Vereadora 
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Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT), subscrita por: Dr. Estevão Ponte 

Filho, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque 

“Paulão”, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães e Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” 

- Apresenta Votos de Congratulações à Quadrilha Fulô do Campo, pela passagem do 

seu aniversário, no dia 12 de junho de 2017.  Foram lidas as Indicações nºs 1259/17, 

1260/17, 1261/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Indica a 

manutenção e a colocação da malha asfáltica (recapeamento) na Av. John Sanford, 

altura do nº 757, bairro Junco, em frente à Escola Netinha Castelo, ao lado da estação 

do metrô; - Indica a manutenção e a colocação da malha asfáltica (recapeamento) na 

extensão da rua Olga Moreira, no bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro; - Indica a 

manutenção e a colocação da malha asfáltica (recapeamento) na extensão da rua 

Sargento João Ferreira de Andrade, no bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro; a 

Indicação nº 1262/17, de autoria da Vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar 

“Fransquinha do Povo” (PMDB) - Indica a abertura da rua Professora Francisca 

Rocha, interligando com a rua Francisco Jacinto, no bairro Terrenos Novos, neste 

município; a Indicação nº 1263/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto” (PDT) - Indica o roço da localidade Trapiá, 

distrito de Jaibaras, Sobral-CE; a Indicação nº 1264/17, de autoria do Vereador 

Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Indica limpeza e continuação da pavimentação 

da Avenida Arthur da Silveira Borges; a Indicação nº 1265/17, de autoria do 

Vereador José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony” (PR) - Indica o 

piçarramento das estradas das localidades de Caracará e Casinhas, próximas ao distrito 

de Aracatiaçu; a Indicação nº 1266/17, de autoria do Vereador José Bonifácio Silva 

Mesquita “Cumpady Bony” (PR) - Indica o piçarramento das estradas das localidades 

de Picada e Ipueirinhas, próximas ao distrito de Aracatiaçu. GRANDE EXPEDIENTE 

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

Izidoro Arruda. Saúda os presentes. Exibe, em power point, um vídeo mostrando o que 
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é ser um prefeito honesto no Brasil. Teceu críticas ao suposto comentário do edil Carlos 

Evanilson Oliveira Vasconcelos, no qual o edil culpava os edis de oposição pela 

criminalidade em Sobral, pois os vereadores de oposição divulgaram informações de 

falta de infraestrutura policial na cidade. Afirma que não se pode atribuir as causas da 

insegurança aos edis de oposição. Solicita o áudio do comentário do vereador Carlos 

Evanilson Oliveira Vasconcelos para confirma se ele fez ou não essa afirmação. 

Salienta que nesta semana já houve 37 mortes no estado do Ceará. Critica o fim do 

Ronda do Quarteirão. Ressalta a importância da segurança. Diz que o prefeito precisa 

realizar a promessa de campanha, na qual dizia que iria ofertar mais policiais para a 

cidade. Comenta que o prefeito Ivo Gomes entrou na justiça para que o Senhor Luis 

Lopes não mencionasse mais o seu nome e nem o de seus irmãos, porém o juiz não 

permitiu que a imprensa se calasse. Relata que as pessoas que trabalham na prefeitura 

afirmaram que o prefeito Ivo Gomes é pior que o ex-prefeito. Diz que há muita 

reclamação nos blogs sobralenses em relação à administração pública. Menciona que 

estão faltando segurança, água, medicamentos, médicos, postos de saúde, entre outros. 

Exibe carta de um leitor, o qual faz uma reclamação em relação à falta de água. 

Comunica que foi realizada uma pesquisa de satisfação em relação ao prefeito, nesta 

pesquisa a administração do prefeito Ivo Gomes foi considerada péssima. Afirma que na 

pauta da sessão de ontem havia 75 indicações e 01 requerimento, todos dos vereadores 

de situação, logo diz que o prefeito não atende nem as solicitações dos edis da situação. 

Analisa criticamente as câmeras de vídeo monitoramento na Boulevard do Arco.  

Indaga onde está o Ministério Público que não recorre dessas câmeras. Diz que é um 

absurdo as tartarugas serem retiradas das ruas de Sobral. Denuncia que os servidores 

terceirizados da prefeitura estão com os salários atrasados e que a remuneração deles é 

R$ 868,00, pois não foi pago o salário com reajuste. Ressalta que o atraso no pagamento 

do transporte escolar. Exibe uma denúncia sobre a infraestrutura da quadra da Cohab 2 e 

de uma escola, na qual as obras ainda não foram finalizadas. Afirma que o prefeito Ivo 

Gomes é maior decepção para o povo sobralense. Aparteado pelos edis: Carlos 
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Evanilson Oliveira Vasconcelos, Ailton Marcos Fontenele Vieira, José Oswaldo Soares 

Balreira Júnior, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, Estevão Ponte Filho. Segundo 

orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador José Vytal Arruda 

Linhares. Cumprimenta os presentes. Diz está surpreso com as denúncias exibidas pelo 

edil Adauto Izidoro Arruda, pois foram feitas pela população. Comenta que no SAAE 

não há administração com capacidade, pois o Senhor Pittbul não entende do que 

administra. Diz que anteriormente o Ronda do Quarteirão dispunha de dez carros, mas 

agora somente de quatro. Afirma que a oposição não pode ficar calada. Comenta que 

não pode aceitar essa situação. Reitera que há uma matéria dos edis de oposição que não 

permite que o cidadão receba um salário menor do que R$800,00. Afirma que os 

funcionários terceirizados da prefeitura devem receber o retroativo do atraso dos 

pagamentos. Salienta que os edis da oposição não denigrem a imagem do prefeito, mas 

que falam a verdade sobre a situação da cidade de Sobral. Teceu críticas ao ex-prefeito 

Cid Gomes, que desmatou uma parte da Serra da Meruoca. Sugere ao Senhor Cid 

Gomes que se a oposição está lhe perseguindo que comprove, através de documentos, 

mas que caso não tenha como comprovar que peça desculpas. Ressalta que a família 

Ferreira Gomes não manda mais em nada em Sobral. Diz que o país está todo corrupto e 

que não há referência de político no Brasil. Menciona que Sobral tem que ser referência 

na região Norte. Relata que o edil Tiago Ramos Vieira não deveria ter mencionado o 

nome de um babaca na Tribuna de ontem, pois há outros problemas para resolver. 

Aparteado pelo edil: Estevão Ponte Filho. ORDEM DO DIA – Foi aprovado, em 

primeira votação, o Projeto de Lei nº 2072/17, de autoria do Poder Executivo 

Municipal - Dispõe sobre a denominação dos logradouros do complexo habitacional 

Conjunto Nova Caiçara, no Município de Sobral-CE, e dá outras providências. Foram 

aprovados, em segunda votação, os Projetos de Lei nºs 2058/17, 2069/17, 2070/17, 

2071/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias para o Exercício de 2018, e dá outras providências; - Dispõe sobre 

autorização para firmar convênio, termo de cooperação técnica ou instrumento 
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congênere entre o Município de Sobral e o Estado do Ceará, por intermédio da Polícia 

Militar do Estado do Ceará, visando o reforço operacional das atividades da Polícia 

Militar, conforme especifica, e dá outras providências; - Dispõe sobre a remuneração 

mínima dos servidores ativos do Poder Executivo Municipal, altera a Lei da Reforma 

Administrativa nº 1607, de 02 de fevereiro de 2017, e dá outras providências; - Autoriza 

o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do Município, crédito especial no valor 

de R$ 5.122.000,00, para o fim que indica. Com a palavra o Presidente Paulo Cesar 

Lopes Vasconcelos convida o Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos 

Davi Machado Bastos. Em seguida o Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços 

Públicos inicia sua fala saudando os presentes. Explana as responsabilidade e 

obrigações da secretaria. Descreve as coordenações internas da secretaria. Diz que há 52 

contratos de obras, 04 obras paralisadas por falta de recurso do Governo do Estado e 02 

por questões técnicas.  Enumera os projetos desenvolvidos, tais como: adaptação do 

prédio do Tiro de Guerra para a Secretaria de Segurança, praça Dom Jerônimo, 

duplicação da ponte que liga o Recanto 1 o 2, entre outros. Afirma que todos os projetos 

são desenvolvidos por profissionais locais. Comunica que o prefeito Ivo Gomes deseja 

calçadas mais acessíveis, logo todos os projetos estão vinculados à acessibilidade. 

Salienta que o prefeito está tendo reuniões com a comunidade para explanar e discutir 

os projetos com a população, e assim a mesma tem a oportunidade de expressar os seus 

desejos. Comunica que a obras da passagem molhada de Pedra Branca e a recuperação 

das passarelas sobre o Rio Oiticica, já estão em fase final. Menciona obras que estão em 

andamento, tais como: a reforma do policiamento militar em Jaibaras, plano de acesso 

junto ao DNIT. Exibe fotos da estação elevatória final do Derby. Comunica que irá 

lançar um edital para oficializar as vagas de táxi e reajuste das tarifas dos taxistas. 

Informa que a secretaria não esta satisfeita com empresa contratada para resolver as 

questões da iluminação pública, e que por isso já foi realizada várias notificações.  

Explica que devido o período chuvoso muitas lâmpadas queimaram e que devido às 

chuvas os eletricistas não conseguem trabalhar. Diz que a limpeza pública está dividida 
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em 04 áreas e que há 08 compactadores disponíveis em Sobral. Afirma que desde o 

início de junho está havendo uma operação de limpeza na cidade. Relata que tem uma 

linha telefônica disponível para atender as demandas da população. Fica a disposição 

para tirar dúvidas. Finaliza agradecendo a oportunidade. Com a palavra Tiago Ramos 

Vieira, indaga a possibilidade de estudos de viabilidade para construção de passarelas 

em Sobral, para construção de viaduto ligando a sorveteria Juarez aos fundos do colégio 

Farias Brito e a construção do terceiro piso no Mercado Central, para criar um 

estacionamento ali. Interpela como está a situação dos terrenos baldios. Em seguida o 

secretário convidado diz que analisará a questão das passarelas, mas que existem outras 

possibilidades, tais como as passarelas elevadas, sinal para pedestres, os quais 

demandam menos investimentos. Em relação ao viaduto na rotatória do Arco, informa 

que em reunião com o prefeito foi constatado que o principal problema é a estação do 

metrô, não deveria está localizada ali. Para o mercado, está sendo feito um projeto de 

revitalização e que pode conversar com as equipes de arquitetos e engenheiros para 

debater sobre isso. Informa que a Secretaria de Urbanismo está notificando os donos de 

terrenos, que os terrenos estão sendo limpos, mas que ainda é preciso a colaboração dos 

donos dos terrenos. Ato contínuo o edil José Oswaldo Soares Balreira Junior, indaga 

sobre as obras de responsabilidade municipal; sobre as estradas vicinais, nas quais têm 

problemas todos os anos; sobre a Lei nº 1.354/14, que ainda não está em vigor e sobre a 

dificuldade dos taxistas e moto-taxistas em protocolar documentos na secretaria de 

Obras. Logo após, o secretário convidado esclarece que há duas obras paralisadas, por 

questões de altimetria e planeamento e que há 04 obras, nas quais a prefeitura não 

recebeu o repasse financeiro da Caixa Econômica Federal e falta a autorização do 

Ministério das Cidades. Comunica que há 46 obras em execução. Em relação as estradas 

vicinais, comunica que não tem equipamentos suficientes, pois Sobral só dispõe de uma 

patrol, mas que está em licitação mais 04 patrol. Explica que os taxímetros ainda não 

foram implantados, pois as vagas dos taxistas não estão oficiais. Comunica que a 

questão sobre a entrega de documentos já foi resolvida. Com a palavra o edil Ailton 
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Marcos Fontenele Vieira, discorre sobre o problema de abastecimento de água nos 

bairros Novo Caiçara e no Renato Parente. Interpela sobre o esgotamento sanitário. 

Sugere a possibilidade de haver requalificação da praça do quartel. Indaga sobre a 

necessidade de junta médica dos moto-taxistas. O Secretário de Obras, Mobilidade e 

Serviços Públicos informa que está em discussão a questão do reservatório nos bairros 

Novo Caiçara e Renato Parente. Esclarece que há um projeto em elaboração com a 

Caixa Econômica Federal para iniciar esses saneamentos. Comunica que estudará com o 

prefeito o que pode ser feito pela Praça do Quartel. Salienta que está em tramitação na 

prefeitura à formação dessa junta médica, pois é necessário avaliar se os moto-taxistas 

realizaram ou não essa avaliação médica. Ressalta que o secretário de saúde está 

agilizando a formação dessa junta médica. Seguidamente, o edil Estevão Ponte Filho 

questiona a possibilidade da retirada do metrô da rotatória do Arco e a reurbanização da 

Boulevard do Arco. Sugere que tenha incentivo financeiro para que os donos de terrenos 

baldios os mantenham limpos. Discorre sobre a iluminação precária em vários pontos da 

cidade. Sugere que seja feito uma proteção para chuva e sol, para os taxistas. O 

secretário informa que há a possibilidade do metrô ser retirado da rotatória do Arco e 

que está planejamento um projeto de continuação da Avenida Doutor Guarani. Diz que 

irá pensar a possibilidade do incentivo para os donos de terrenos baldios os manterem 

limpos. Esclarece que o projeto da substituição das luminárias já está acontecendo em 

alguns bairros, mas que é necessário ampliar esse projeto. Comunica que está discutindo 

uma proposta de proteção para os taxistas nas imediações do shopping, mas que pode 

ser estendido esse projeto. Seguidamente, o edil Francisco Rogerio Bezerra Arruda 

indaga sobre a ampliação da iluminação pública, sobre o esgotamento sanitário nos 

distritos e sobre a questão da coleta de lixo insuficiente no distrito de Jordão. O 

Secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos informa que irá verificar as 

demandas sobre a iluminação pública. Diz que não tem como retirar o esgoto de um 

lugar e colocar em terreno, pois estaria cometendo crime ambiental, por isso pede o 

apoio dos técnicos para encontrar uma solução para esse problema. Salienta que irá 
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verificar a necessidade de mais um carro do lixo no distrito de Jordão e que conversará 

com a equipe para solucionar esse problema.  Ato contínuo o vereador Adauto Izidoro 

Arruda, indaga se os engenheiros e técnicos que compõe a equipe dessa secretária são 

sobralenses, se há um projeto para melhorar o Parque da Cidade e para a Lagoa da 

Fazenda. Interpela sobre a mobilidade urbana na Morada do Planalto, sobre a falta de 

calçamentos nas ruas sobralenses. Com a palavra o convidado informa que ira solicitar a 

relação das ruas que estão faltando o calçamento. Diz que o que for de competência da 

secretaria de obras será realizado através de licitação. Informa que irá ser realizado uma 

limpeza no Parque da Cidade e no Mucambinho. Comunica que é de competência da 

secretaria de obras a manutenção dos pisos e que irá ser corrigido esse problema. Logo 

após a vereadora Alessandra Ponte de Queiroz pergunta se existe previsão da construção 

da ponte no Novo Recanto. Fala da necessidade de saneamento em alguns bairros. 

Interpela quais serão os próximos bairros que serão contemplados com a troca de 

iluminação e se há projeto para um terreno em frente ao estádio. Sugere que tenha uma 

proposta de educação nos pontos de lixo. O secretário Davi Machado Barros, diz que 

em relação ao Novo recanto há um projeto em andamento. Comenta que os projetos de 

saneamento são uma preocupação do prefeito. EM relação ao projeto no Junco não há 

nenhuma proposta, mas que pode ser visto isso. Seguidamente a edil Maria Socorro 

Magalhães Brasileiro agradece a presença do secretário e a realização do carro 

compactador em Taperuaba e a escola de tempo integral. O edil Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos, indaga sobre as estradas vicinais do distrito de Jaibaras, sobre o 

calçamento do distrito mencionado. Relata que um poste que caiu em Jaibaras, no qual a 

população está correndo risco de choque. O Secretário Davi Machado Bastos, diz que 

para as estradas vicinais é necessária a conclusão das licitações para aquisição de 

equipamentos. Esclarece que é necessário um levantamento para dos calçamentos para 

fazer a reparação. Diz que é necessário potencializar a substituição dos postes metálicos.   

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da presente Sessão 
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convocando a todos para a Sessão. E, para constar, esta ata foi lavrada, discutida e 

assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


