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Ata da Octogésima Terceira Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira
Sessão Legislativa, da Legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Sobral,
realizada no dia 18 de dezembro de 2017.

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

Aos dezoito (18) dias do mês de dezembro do ano de 2017, às dezessete horas
(17h00min), no Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à
octogésima terceira Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do
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: Ailton
Marcos Fontenele Vieira, Joaquim Euclides Feijão Neto, 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, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Francisco
Ivonilton Camilo Cavalcante, José Bonifácio Silva Mesquita, Francisca Ribeiro
Azevedo Aguiar, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, José Bonifácio Silva Mesquita,
José Oswaldo Soares Balreira Júnior, Paulo Cesar Lopes Vasconcelos, Adauto Izidoro
Arruda, Estevão Ponte Filho, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos. AUSENTE: José
Crisóstomo Barroso Ibiapina. Ata da 82º Sessão Ordinária aprovada. Pela Ordem,
Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar deseja Votos de Pesar a família Antonia Eliana de
Araújo. Pela Ordem, Alessandra Ponte de Queiroz deseja Votos de Pesar a família do
Senhor Martônio Evangelista de Sousa. Pela Ordem, Maria do Socorro Brasileiro
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Magalhães cometa sobre a implantação da UNISEG em Sobral. Pela Ordem, Francisco
Ivonilton Camilo Cavalcante parabeniza o prefeito e o governador pelo aumento do
policiamento em Sobral. Após solicitação e autorização dos edis, foi lido e,
automaticamente, aprovado o Voto de Pesar S/N, extra pauta, de autoria do vereador
Vicente de Paulo Albuquerque- Voto de profundo pesar em memória de Antônia Eliana
Araújo Aragão. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido o Projeto de Lei
Complementar nº 067/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Revoga a Lei
Complementar nº 046, de 15 de março de 2016, que concedeu incentivo fiscal para
empresas do seguimento de call center, no IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE
QUALQUER NATUREZA - ISSQN e no IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
URBANO – IPTU, na forma que indica. Foi lido e, automaticamente, aprovado o
Voto de Pesar nº 040/17, de autoria do Vereador Cleiton Prado Carvalho (PSL) Apresenta Votos de Profundo Pesar à família do Sr. Martônio Evangelista de Sousa,
falecido em Sobral-CE, no dia 17/12/2017. Foram lidas as Indicações nºs 1883/17,
1884/17, 1885/17, 1886/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) Indica a troca das lâmpadas queimadas e a manutenção das luminárias dos postes na
extensão da travessa Raul Monte, no bairro Dom José; - Indica com urgência, a
necessidade de realizar obras de saneamento básico na rua Hugo Alfredo Cavalcante, no
bairro Padre Ibiapina; - Indica com urgência, a necessidade de realizar obras de
saneamento básico na rua João XXIII, no bairro Alto do Cristo; - Indica com urgência, a
necessidade de realizar obras de saneamento básico na rua Meruoca, no bairro Antônio
Mendes Carneiro. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para fazer
uso da Tribuna, foi o vereador, José Vytal Arruda Linhares. Comenta que no início
do período legislativo percebeu que os projetos de autoria da oposição seriam
aprovados, como foi o caso: do projeto que beneficiava os enfermeiros e o projeto da
meia entrada aos professores. Salienta que devido a isso não apresentou projetos.
Ressalta que as reivindicações da oposição não ouvidas. Menciona que não existe o
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ditado que política é arte, mas sim política de mentir e enganar os outros. Teceu críticas
à quantidade de impostos que o trabalhador paga. Analisa criticamente o primeiro ano
de administração do Prefeito Ivo Gomes. Comenta que não houve criação de empregos
nem no primeiro ano do mandato de Ivo Gomes, e nem nos 20 anos de poder dos
Ferreiras Gomes. Menciona que o Prefeito realizou duas exonerações.

Diz que o

Senhor Ivo Gomes denegriu a imagem do Senador Eunício, mas que hoje lhe solicitou
um empréstimo de R$50.000.000,00. Afirma, que foi solicitado, anteriormente, um
empréstimo no valor de R$ 150.000.000,00. Analisa criticamente a quantidade de
praças que sejam reformadas e/ou construídas. Informa que há linha de ônibus há alguns
anos em Parnaíba, mas que, somente, agora irão implantar uma em Sobral. Relata que já
houve dois governadores sobralenses, mas que nada foi realizado pela cidade. Teceu
críticas a avenida de mão dupla ao lado da Refeza. Salienta que Sobral não teve o
avanço que deveria durante os últimos 20 anos. Informa que haverá muito dinheiro em
caixa no próximo ano. Reitera que há dez anos existiam os GPM’s nos bairros. Comenta
sobre os 214 policiais em Sobral. Salienta a importância de colocar policiamento nos
bairros.

Diz que acreditava que Ivo Gomes iria fazer um governo voltado ao

trabalhador e para as categorias, porém observou que os salários estão defasados e que
não há a valorização dos trabalhadores. Informa que os guardas ficam no Mercado
público procurando carros para multar. Diz que os guarda multaram seu amigo a meia
noite, com a justificativa de está na faixa amarela. Menciona as taxas abusivas do
Detran e do aumento de 30% no salário mínimo. Aparteado pelos edis: Francisco
Ivonilton Camilo Cavalcante, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Maria Socorro Brasileiro
Magalhães. Segundo orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador,
Adauto Izidoro Arruda. Relata a história de um cidadão que viajou e ao chegar
constatou que sua casa foi roubada. Coloca áudio do cidadão relatando o que aconteceu
na sua casa. Homenageia a Escola Agostinho Portela, de Rafael Arruda, pela
reportagem sobre astronomia. Parabeniza os alunos e diretores da escola supracitada.
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Exibe reportagem da Escola Agostinho Portela. Analisa criticamente a gestão Ivo
Gomes. Comenta sobre o segundo pedido de cassação do Prefeito Ivo Gomes. Exibe
foto, do Diário Oficial, do valor que será gasto com fogos de artifício. Exibe vídeo de
uma escola que está com as obras paralisadas há dez anos. Apresenta foto, na qual o
prefeito sobralense realiza comentários depreciativos nas redes sociais. Mostra foto do
Veveu com a farda de mototáxi. Salienta que o ex-prefeito Veveu está estudando nos
Estados Unidos, estudo que é pago com o dinheiro de alguém. Salienta que os auditores
querem criar impostos na secretaria da Marília Gouveia. Exibe vídeo de um caminhão
de água, despejando a água para que, assim, ele fosse esvaziado. Analisa criticamente o
fim dos contratos do transporte escolar em Rafael Arruda. Mostra foto do Nenê Arruda
do Jordão, o qual comenta sobre as eleições do próximo ano. Afirma que foi multado,
mas que irá recorrer, pois não lhe foi comunicado qual o sinal que foi multado. Analisa
criticamente as taxas do Detran. Faz a leitura de reflexão do Doutor Cavalcante Neto.
Parabeniza os edis Ailton Marcos Fontenele Vieira e Francisca Ribeiro Azevedo pelos
seus aniversários. Aparteado pelos edis: Tiago Ramos Vieira, José Vytal Arruda
Linhares, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. O
vereador Paulo Cesar Lopes Vasconcelos não quis fazer uso da Tribuna. O edil José
Crisostomo Barroso Ibiapina estava ausente na sessão. Pela Ordem, Antônio Oliveira
Braga agradece a oportunidade de ser vereador esse ano. Agradece nominalmente os
vereadores. Pela Ordem, Maria Socorro Brasileiro Magalhães solicita que seja realizada
Sessão Extraordinária para votar as matérias em segunda votação. Após votação, foi
aprovada a Sessão Extraordinária. ORDEM DO DIA – Foram aprovados, em
primeira votação, os Projetos de Lei nºs 2161/17, 2163/17, 2164/17, 2167/17,
2168/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Dispõe sobre a criação da
carreira de apoio a gestão escolar no âmbito do Poder Executivo Municipal, e dá outras
providências; - Dispõe sobre o Sistema de Premiação Pecuniária para os Agentes de
Segurança Pública, no âmbito do município de Sobral, e dá outras providências; -
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Dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão no âmbito do Poder
Executivo do Município de Sobral, e dá outras providências; - Autoriza o Poder
Executivo a contratar Operação de Crédito Externo com a Cooperação ANDINA de
Fomento (CAF), com garantia da República Federativa do Brasil, para financiamento do
Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral, e dá outras providências; Autoriza a transferência de recursos para pessoa jurídica de direito privado que indica.
O Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos votou a favor do Projeto de Lei nº
2168/17. Foi aprovado, em redação final, o Projeto de Lei Complementar nº
064/17, de autoria do Vereador José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”
(PMDB) - Adita um artigo ao Plano Diretor do Município de Sobral. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente encerra os trabalhos da presente Sessão
convocando a todos, imediatamente, para a Sessão Extraordinária. E, para constar, esta
ata foi lavrada, discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa.

