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Ata da Septuagésima Segunda Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 07 de novembro de 2017. 

 

1º Vice Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos sete (07) 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 

segunda 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: Paulo Cesar Lopes Vasconcelos, 

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

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

Prado Carvalho, Antônio Oliveira Braga, Tiago Ramos Vieira, José Vytal Arruda 

Linhares, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Joaquim Euclides 

Feijão Neto, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante, José Oswaldo Soares Balreira Júnior, Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos, Estevão Ponte Filho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, José Bonifácio 

Silva Mesquita, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. Ata da 71º Sessão Ordinária 

aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lido o Projeto de Resolução nº 173/17, 

de autoria do  Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Modifica o § 7º e 

adita o § 10 ao Art. 48 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sobral, na forma 

que indica, e dá outras providências. Foram lidas as Indicações nºs 1709/17, 1710/17, 



2 
 

1711/17, 1712/17, 1723/17, 1724/17, 1725/17, 1729/17, 1730/17, 1731/17, 1732/17, 

1751/17, 1752/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Indica o 

fornecimento de soro antiofídico, botrópico, laquético, crotálico e elapídico, para o CSF 

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

elapídico, para o CSF do distrito de Aprazível; - Indica o fornecimento de soro 

antiofídico, botrópico, laquético, crotálico e elapídico, para o CSF do distrito de Caioca; 

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

para o CSF do distrito e Rafael Arruda; - Indica a urgente necessidade de colocação de 

pavimentação asfáltica na extensão da rua Waldemar Lira Pessoa, no bairro Cidade 

Gerardo Cristino de Menezes; - Indica a urgente necessidade de realizar obras de 

saneamento básico na rua Aprígio Celso de Lima Verde, no bairro Renato Parente; - 

Indica a urgente necessidade de realizar obras de saneamento básico na rua Ten. Cel. 

Ézio de Lima Verde, no bairro Renato Parente; - Indica a urgente necessidade de 

colocação de pavimentação asfáltica na extensão da rua Maria Eneita Siqueira Portela, 

no bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes; - Indica a urgente necessidade de 

colocação de pavimentação asfáltica na extensão da rua Piragibe Newton Carneiro, no 

bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes; - Indica a urgente necessidade de 

colocação de pavimentação asfáltica na extensão da rua Profª Ceci Cialdine, no bairro 

Cidade Gerardo Cristino de Menezes; - Indica a urgente necessidade de colocação de 

pavimentação asfáltica na extensão da rua Raimundo Atibone Ximenes, no bairro 

Cidade Gerardo Cristino de Menezes; - Indica a urgente necessidade de colocação de 

pavimentação asfáltica na extensão da rua Figueiredo, no bairro Cidade Gerardo 

Cristino de Menezes; - Indica a urgente necessidade de colocação de pavimentação 

asfáltica na extensão da rua Francisco Jacinto Ferreira da Ponte, no bairro Cidade 

Gerardo Cristino de Menezes; as Indicações nºs 1812/17, 1817/17, de autoria do 

Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Indica que seja feita a drenagem na rua 

Astolfo Menescal, no bairro Betânia; - Indica calçamento de uma rua que liga o 
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conjunto Cesário Barreto Lima (Paraíso das Flores) à comunidade de Pedra Branca; as 

Indicações nºs 1813/17, 1814/17, 1815/17, 1816/17, de autoria da Vereadora 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) -  Indica a colocação de placas com 

identificação de rua, na rua Comendador José Modesto, no bairro Sumaré, Sobral-CE; - 

Indica a colocação de placas com identificação de rua, na rua São José I, no bairro 

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

José II, no bairro Sumaré, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com identificação 

de rua, na rua São José III, no bairro Sumaré, Sobral-CE. Foi lido e, automaticamente, 

aprovado o Requerimento nº 210/17, de autoria do Vereador Romário Araújo de 

Sousa (SD) - Requer uma AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 21 de 

novembro do corrente ano, a fim de debater as políticas públicas voltadas para os 

negros.  O vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda absteve- se de votar o 

Requerimento nº 210/17. Pela Ordem, Maria Socorro Brasileiro Magalhães comunica 

que estará em um evento em Brasília nos dias 13 e 14 de novembro, e que devido a isso 

estará ausentes nas sessões. Informa que o escritor Maurício de Sousa doará o seu cachê 

para realização de poços profundos em comunidades sobralenses. Pela Ordem, José 

Oswaldo Soares Balreira Junior promove o evento da Fazenda Esperança que 

acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro no Polo Esportivo. O Presidente comenta que 

hoje aconteceu mais uma vez o programa Câmara Solidária, no qual ocorreu doação de 

sangue ao longo do dia. GRANDE EXPEDIENTE – Primeiro orador inscrito para 

fazer uso da Tribuna, foi o vereador José Oswaldo Soares Balreira Junior.  Saúda 

os presentes. Parabeniza o programa Câmara Solidária e a equipe do Hemoce. Ressalta 

a importância da doação de sangue. Comenta sobre a Audiência Pública para debater a 

liminar que restringia parcialmente o exercício da enfermagem. Comunica que foram 

convidadas mais de trinta pessoas, mas que infelizmente, não houve confirmação de 

ninguém. Lembra que na última audiência pública o edil Antônio Braga Oliveira relatou 

que eu não estava presente, por isso comunica o motivo da sua ausência. Informa aos 
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edis que nenhum vereador é obrigado a assistir essas audiências. Analisa criticamente a 

falta de água. Salienta que ingressou com requerimento solicitando a presença do diretor 

do SAAE para prestar esclarecimentos sobre a falta de água. Relembra os saneamentos 

realizados no centro de Sobral, na época não realizaram a substituição da canalização 

antiga. Diz que o valor do orçamento destinado às despesas do SAAE é muito baixo. 

Menciona que houve reunião dos edis de situação com o diretor do SAAE, mas que não 

foi convidado. Afirma que está faltando água no centro e nos bairros vizinhos. Relata a 

história de um senhor no qual teve problema com a instalação de água na sua casa. 

Comunica que solicitou através de um projeto a relação de quantas são as unidades 

consumidoras do SAAE, mas que não foi aprovado. Salienta que os projetos dos edis de 

oposição não são aprovados. Comunica que há algum tempo solicitava melhorias no 

Corte 8, do Sinhá Saboia.  Parabeniza as obras que estão sendo realizadas lá. Relata a 

origem do Corte 8. Solicita que seja realizado primeiro o saneamento, para que 

posteriore seja realizado o calçamento na região do Corte 8. Exibe vídeo, em power 

point, no qual apresenta a deterioração do calçamento no Sinhá Saboia. Solicita ao edil 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante peça ao prefeito que seja realizado um 

miniestádio no Sinhá Saboia. Teceu críticas ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. 

Relata reclamações do tomógrafo, da falta de médicos e da falta de ambulância com 

suporte adequado naquele hospital. Menciona que anteriormente o Deputado Moses 

Rodrigues enviou verbas para a Santa Casa para aquisição de uma ambulância tipo UTI 

móvel. Informa que a ambulância não foi comprada devido a um problema no sistema 

do governo federal. Comunica que invés de comprarem a ambulância fizeram a 

aquisição de um raio x portátil. Aparteado pelos edis: Alessandra Ponte de Queiroz, 

Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, Giuliano 

Dias Araújo Vasconcelos e Tiago Ramos Vieira. Com a palavra o residente parabeniza 

toda a imprensa, pelo dia do radialista. Os vereadores Adauto Izidoro Arruda, 

Alessandra Ponte de Queiroz, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Oswaldo Soares 
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Balreira Junior e Tiago Ramos Vieira, solicitaram pela Ordem para parabenizar os 

radialistas, pelo Dia Nacional dos Radialistas. Segundo orador inscrito para fazer uso 

da Tribuna, foi o vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante.  Cumprimenta 

os presentes. Parabeniza os radialistas pelo Dia Nacional dos Radialistas. Enumera as 

obras que estão sendo realizadas no Sinhá Saboia. Informa que esteve com o Secretário 

Davi Bastos, na ocasião o mesmo se comprometeu de asfaltar a Rua São Joao. Comenta 

sobre a falta de asfalto na Rua Santo Isidoro. Informa que na próxima semana haverá 

reunião com o prefeito e a população da Cohab 2, apara juntos analisarem melhorias 

para o bairro, como a reforma da praça do Sinhá Saboia e a realocação da quadra na Rua 

Santo Isidoro. Ressalta que para o prefeito não existe situação e nem oposição, mas que 

existe o melhor para a cidade. Exibe vídeo reflexivo sobre Deus. ORDEM DO DIA – 

Após discussão foi aprovado o Requerimento nº 209/17, de autoria do Vereador 

Adauto Izidoro Arruda (PMDB) - Solicita de conformidade com o ofício em anexo, 

que seja realizada uma AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 20 de novembro do corrente 

ano, para tratar de assuntos referentes ao fortalecimento dos bancos e instituições 

públicas. O vereador Francisco Rogério Bezerra Arruda absteve- se de votar o 

Requerimento nº 209/17. O vereador José Oswaldo Soares Balreira Junior sugere 

Emendas de Plenário ao Projeto de lei Complementar nº 063/17. Após discussão e 

votação foram reprovadas as Emendas de Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 

063/17. O edis votaram a favor da Emenda supracitada: Adauto Izidoro Arruda, Tiago 

Ramos Vieira, José Oswaldo Soares Balreira Junior, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, 

Ailton Marcos Fontenele Vieira, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar. Os vereadores 

votaram contra as Emendas de Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 063/17: 

Paulo Cesar Lopes Vasconcelos, Romário Araújo de Sousa, Vicente de Paulo 

Albuquerque, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Cleiton Prado Carvalho, Antônio Oliveira Braga, Joaquim Euclides Feijão 

Neto, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, José 
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Bonifácio Silva. Pela Ordem, Paulo Cesar Lopes Vasconcelos comunica estava marcada 

para hoje Audiência Pública para debater sobre a liminar que suspendia parcialmente o 

exercício da Enfermagem, porém nenhum dos convidados confirmou presença, devido a 

isso a audiência supracitada está suspensa. Foi aprovado, em primeira votação, o 

Projeto de Lei Complementar nº 063/17, de autoria do Poder Executivo Municipal 

- Altera a Lei Complementar nº 33, de 15 de dezembro de 2010, na forma que indica. 

Foram aprovados, em segunda votação, os Projetos de Lei nºs 2147/17, 2149/17, de 

autoria do Poder Executivo Municipal - Institui no âmbito do Município de Sobral o 

SISTEMA MUNICIPAL SAÚDE ESCOLA, e dá outras providências; - Dispõe sobre a 

criação da carreira de especialista em infraestrutura no âmbito do Poder Executivo 

Municipal, e dá outras providências; o Projeto de Lei nº 2148/17, de autoria do 

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

Considera de utilidade pública a Associação Cultural Social Recreativa Estação 

Primeira do Sinhá Sabóia, na forma que indica, e dá outras providências. Nada mais 

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

convocando a todos para a próxima Sessão. E, para constar, esta ata foi lavrada, 

discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 

 

 

 

 


