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Ata da Trigésima Oitava Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira 

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

realizada no dia 27 de junho de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos vinte e sete (27) 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 oitava 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 Crisóstomo Barroso Ibiapina, 

Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar,José Oswaldo Soares Balreira Júnior, Estevão Ponte 

Filho, Antônio Oliveira Braga e Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante. AUSENTE: 

Romário Araújo de Sousa. Aprovada a Ata da 37ª Sessão Ordinária. PEQUENO 

EXPEDIENTE – Foi lido o Projeto de Lei nº 2086/17, de autoria da Vereadora 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

apresentação da Caderneta de Vacinação no ato e renovação da matrícula de crianças e 

adolescentes em creches e escolas públicas e privadas no âmbito do município de 

Sobral, e dá outras providências. Foram lidos os Projetos de Decreto Legislativos nº 

741/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT) - 
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Outorga o Prêmio Padre Ibiapina às Equipes de Nossa Senhora; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 742/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Concede Menção Honrosa ao Sr. Francisco 

Messias Oliveira; e o Projeto de Decreto Legislativo nº 743/17, de autoria da 

Vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT), subscrito por: Romário 

Araújo de Sousa, Adauto Izidoro Arruda, Cleiton Prado Carvalho, José Bonifácio 

Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, 

Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, Dr. Estevão Ponte Filho, Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Tiago Ramos Vieira, Alessandra Ponte de 

Queiroz Miranda e Paulo César Lopes Vasconcelos - Outorga o Título de Cidadania 

Sobralense ao engenheiro Agrônomo, digníssimo Ms. João Vicente Feijão Neto. Foram 

lidas as Indicações nºs 1272/17, 1273/17, 1274/17, 1275/17, 1280/17, 1281/17, 

1282/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do 

Calisto” (PDT) - Indica a disponibilização do carro fumacê para realizar a pulverização 

em todas as ruas do bairro Alto da Brasília, Sobral-CE; - Indica a disponibilização do 

carro fumacê para realizar a pulverização nas localidades Setor I e Setor III, distrito de 

Jaibaras, Sobral-CE; - Indica medidas emergenciais para a disponibilização do carro 

fumacê, para realizar a pulverização na localidade de São Domingos, distrito de 

Jaibaras, Sobral-CE; - Indica medidas emergenciais para a disponibilização do carro 

fumacê, para realizar a pulverização na localidade de Ipueirinhas, distrito de Jaibaras, 

Sobral-CE; - Indica a disponibilização do carro fumacê para realizar a pulverização em 

todas as ruas do bairro Barragem, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a 

disponibilização do carro fumacê para realizar a pulverização nas localidades de IDEC e 

Mulungu, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; - Indica a circulação de carro fumacê na 

localidade de Maracajá, distrito de Jaibaras, Sobral-CE; as Indicações nºs 1317/17 e 

1318/17, de autoria do Vereador José Bonifácio de Mesquita Silva “Cumpady 

Bony” (PR) - Indica que sejam colocados postes na vila Moura pertencente à localidade 
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de Patos, no distrito de Aracatiaçu; - Indica malha asfáltica na rua dos Patos, na 

localidade de Patos, pertencente ao distrito de Aracatiaçu; as Indicaçoes nºs 1319/17, 

132017, 1321/17, de autoria da Vereadora Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar 

“Fransquinha do Povo” (PMDB) - Indica a recuperação da estrada vicinal que liga 

Bilheira à localidade de Puba, neste município; - Indica a disponibilização do carro 

fumacê, para realizar a pulverização em todas as ruas do bairro Terrenos Novos, neste 

município; - Indica o roço da Rodovia Agenor Ribeiro da Silva, estrada que dá acesso, 

ao distrito de São José do Torto, pela CE 321, neste município. Foi lido e, 

automaticamente, aprovado o Requerimento nº 126/17, de autoria da Vereadora 

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

determine aos fiscais notificantes, vistorias ao terreno da antiga Fábrica de Sabão 

SIOUL no bairro do Junco, atualmente, em situação de inadequação às leis municipais. 

Questão de Ordem, o edil José Crisostomo Barroso Ibiapina explica a função da 

Comissão de Justiça e Redação. Indaga o motivo da Comissão supracitada está julgando 

o mérito dos projetos protocolados. Menciona os art’s. 36, 97, 99 do Regimento Interno. 

Ressalta que a Comissão de Justiça e Redação não tem por finalidade julgar o mérito 

dos projetos. Solicita que o Presidente decida sobre esses questionamentos da Comissão 

de Justiça e Redação, e que o mesmo permita que as matérias sejam discutidas em 

Plenário. Com a palavra o Presidente agradece os esclarecimentos realizados pelo edil 

José Crisostomo Barroso Ibiapina. Menciona que nenhum dos vereadores solicitou que 

as matérias fossem para as Comissões. Afirma que as votações serão realizadas com 

imparcialidade, independente de oposição e situação. Salienta que a situação não irá 

barrar os projetos da oposição. Em seguida o Presidente Interino da Comissão de Justiça 

e Redação, Vicente de Paulo Albuquerque, salienta que assume a presidência a poucos 

dias. Ressalta que as matérias que forem debatidas em plenário, nas quais os edis 

solicitarem parecer da comissão elas serão, sim, encaminhadas para as devidas 

comissões. Faz a leitura do art. 109, parágrafo 2 do Regimento Interno. Relata que os 
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Projetos de Lei só podem ser encaminhados ao Plenário se tiverem 11 ou mais 

assinaturas. Ato contínuo o Presidente informa que irá consultar a assessoria jurídica da 

Câmara, e que irá ter um melhor posicionamento na próxima segunda. GRANDE 

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

vereador Tiago Ramos Vieira. Saúda os presentes. Afirma que o Presidente terá zelo e 

cuidado com os gastos no reparo do prédio do Plenário. Menciona seu período como 

suplente. Parabeniza o edil Antônio Oliveira Braga. Teceu elogios a operação de 

limpeza realizada na cidade. Salienta a importância do projeto de lei que prever a 

possibilidade de construção de passarelas em Sobral. Cita algumas localidades que 

precisam de passarelas, tais como: Campo dos Velhos, Terrenos Novos, entre outros. 

Analisa criticamente a desaprovação, pela comissão, dos projetos do sinal intermitente, 

estacionamento nas escolas, do trem cargueiro, entre outros. Relata que a comissão deve 

analisar a constitucionalidade das matérias, mas, no entanto está analisando o mérito.  

Afirma que a comissão nega o direito de discutir as matérias em Plenário. Cita um 

projeto que foi aprovado em Fortaleza sobre as construções de passarelas. Relata que os 

projetos que os edis apresentam, são baseados em projetos de capitais. Faz a leitura do 

parecer da comissão ao Projeto de Lei nº 2074/17. Teceu críticas à falta de água em 

Sobral. Salienta que os assuntos são repetitivos nas Tribunas, pois não foram 

solucionados. Descreve, criticamente, a situação de infraestrutura de a Junta Militar, na 

qual falta impressora, material de limpeza, resma de papel. Salienta que o governo deve 

realizar investimentos com padronizações. Salienta que é há falta de ação do Poder 

Público, do Estado e Município. Agradece a oportunidade. Aparteado pelos edis: Ailton 

Marcos Fontenele Vieira, José Oswaldo Soares Balreira Júnior. Segunda oradora 

inscrita para fazer uso da Tribuna, foi à vereadora Alessandra Ponte de Queiroz. 

Cumprimenta os presentes. Cita as ações que estão sendo realizadas na Secretaria de 

Saúde, tais como: ações contra as drogas no Residencial Novo Caiçara, Terceiro 

Seminário de Territorialização da Atenção Básica, diagnóstico local de saúde, 
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classificação de risco das famílias, entrega de órteses e próteses, entrega de 05 

ambulâncias grandes, inauguração do CSF (Centro de Saúde da Família) do Caioca, 

entre outros. Salienta a importância da Territorialização e como os deficientes podem 

adquirir as órteses e próteses. Comunica que apresentará os números de todas as órteses 

e próteses doadas. Informa que a partir de julho irá iniciar as cirurgias eletivas. Ressalta 

o programa de ampliação no horário de funcionamento do CSF. Enumera as ações 

realizadas no trânsito: busca de drogas, através das blitzes.  Explica o motivo da demora 

da reforma na Igreja da Sé e que este problema em breve será solucionado. Aparteada 

pelos edis: José Oswaldo Soares Balreira Junior, José Vytal Arruda Linhares, Cleiton 

Prado Carvalho, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Vicente de Paulo Albuquerque. 

ORDEM DO DIA – Com a palavra o edil José Crisostomo Barroso Ibiapina, sugere 

que as seguintes matérias: Projeto de Resolução nº 168/17, de autoria da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Sobral - Modifica artigos do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Sobral, criando a "Comissão Permanente da JUVENTUDE”, na forma que 

indica e dá outras providências; o Projeto de Decreto Legislativo nº 734/17, de autoria 

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

Vytal Arruda Linhares, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Francisca Ribeiro 

Azevedo Aguiar “Fransquinha do Povo”, Romário Araújo de Sousa, Giuliano Dias 

Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” e Tiago Ramos Vieira - Outorga o Título de Cidadão 

Honorário de Sobral ao Sr. Hermes José Correa; o Projeto de Decreto Legislativo nº 

735/17, de autoria do Vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do 

Calisto” (PDT) - Concede Menção Honrosa ao empresário Francisco Stênio Cavalcante; 

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

Sobralense a Sra. Eliany Nazaré Oliveira; o Projeto de Decreto Legislativo nº 739/17, 

de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de Queiroz Miranda (PDT), subscrito por: 

Paulo César Lopes Vasconcelos, Joaquim Euclides Feijão Neto, Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, Dr. Estevão Ponte Filho, Francisco Rogério 

Bezerra Arruda, José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Carlos Evanilson 

Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Vicente 

de Paulo Albuquerque “Paulão” e Cleiton Prado Carvalho - Outorga o Título de 

Cidadania Sobralense ao Sr. Camilo Sobreira de Santana; o Projeto de Lei nº 2081/17, 

de autoria do Poder Executivo Municipal - Institui Prêmio Por Metas Jurídicas (PMJ), 

para os procuradores e advogados em exercício da Procuradoria Geral do Município de 

Sobral, e dá outras providências; a Moção nº 034/17, de autoria da Vereadora Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães (PDT), subscrita por: Joaquim Euclides Feijão Neto, José 

Vytal Arruda Linhares, Cleiton Prado Carvalho, Tiago Ramos Vieira, Alessandra Ponte 

de Queiroz Miranda e José Bonifácio Silva Mesquita “Cumpady Bony” - Apresenta 

Moção de Congratulações ao escritor César Barreto Lima e ao co-autor Saulo Barreto 

Lima pelo lançamento do livro biográfico do Pe. José Palhano de Sabóia, no Município 

de Sobral; e a Moção nº 035/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo 

Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB), subscrita por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, 

Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do 

Calisto”, Cleiton Prado Carvalho, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, José Bonifácio 

Silva Mesquita “Cumpady Bony” e Adauto Izidoro Arruda - Apresenta Moção de 

Congratulações e Aplausos pela passagem do Dia Nacional do Vigilante, que é 

comemorado no dia 20 de junho; sejam votadas na próxima Sessão. O Presidente Paulo 

Cesar Lopes Vasconcelos coloca em votação e a solicitação é aprovada. Com a palavra 

o Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos convida o Secretário de Orçamentos e 
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Finanças Ricardo Santos Teixeira. Em seguida o Secretário de Orçamentos e Finanças 

inicia sua fala saudando os presentes. Menciona a adaptação que a secretaria passou 

devido a reforma administrativa. Realiza uma breve apresentação da secretaria e suas 

coordenadorias internas. Cita o orçamento disponível para este ano. Exibe, em power 

point, um demonstrativo de arrecadamento entre os anos de 2010 a 2017. Esclarece 

quais são as receitas do município. Realiza um comparativo dos recursos públicos de 

Sobral, Caucaia, Juazeiro e Maracanaú. Teceu críticas aos sistemas e equipamentos 

defasados. Relata que os valores do IPTU estão obsoletos. Analisa criticamente as 

instalações físicas da secretaria e da Casa do Contribuinte. Relata que há carência no 

armazenamento das documentações. Diz que irá ter reuniões com os contadores para 

atender as demandas dessa classe. Enumera as demandas dos contribuintes. Salienta a 

agilidade na abertura de empresas. Finalizando, afirmando que está a disposição dos 

edis e da população. Ato contínuo o edil Tiago Ramos Vieira, indaga se o REFIS irá 

acontecer meio do ano. Seguidamente, o Senhor Ricardo Santos Teixeira afirma que o 

REFIS não foi firmado para o meio do ano. Salienta que esta é uma decisão do prefeito 

e que deve ser utilizada com moderação, para não se injusto com as pessoas que 

pagaram o IPTU no tempo correto. Logo após, o vereador Adauto Izidoro Arruda 

interpela se pode ter uma planilha com a relação dos prédios alugados pela prefeitura. 

Ressalta a importância do reajuste salarial dos servidores nas secretarias. Teceu críticas 

as taxas cobradas nos IPTU’s. Afirma que essas taxas não estão de acordo com a 

constituição federal. Em seguida, o Senhor Ricardo Santos Teixeira afirma que em 

relação aos prédios alugados pela prefeitura o edil pode solicitar a relação na secretaria. 

Afirma que não é preciso os servidores levarem água para a prefeitura. Menciona que 

ainda não houve definição do reajuste, mas que houve a antecipação do pagamento para 

o primeiro dia de cada mês e que o a primeira parcela do 13º salário será depositado em 

julho. Esclarece qual a lei que rege os valores do IPTU. Menciona a dificuldade na 

entrega dos carnês do IPTU. Afirma que a lei rege que seja cobrado 5% no valor dos 
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IPTU e que enquanto a lei estiver em vigor, será cumprida. Ato contínuo o edil Adauto 

Izidoro Arruda, relata que há diferença no IPTU de cinco terrenos de uma única pessoa. 

Crítica como foi aprovada a lei que discorre sobre o IPTU. Seguidamente, o vereador 

Ailton Marcos Fontenele Vieira indaga sobre o reajuste da guarda municipal, sobre o 

valor mínimo do servidor público, correção da DATABASE. Relata que conhece uma 

viúva que tem uma dívida de R$7.000,00 de IPTU. Interpela se há isenção de 

pagamento de IPTU para o caso supracitado.  Com a palavra o Secretário de 

Orçamentos e Finanças esclarece que para o caso de viúvas existe isenção, mas a 

mesma precisa pleitear a isenção. Em relação, a questão dos servidores menciona que é 

com a área de recursos humanos. Logo após, o edil Francisco Rogerio Bezerra Arruda 

interpela como ficará a posição dos servidores públicos que ainda não tiveram reajuste 

salarial. Interpela sobre a arrecadação interna, na qual até o mês de maio superávit, mas 

que no mês de maio houve déficit. Logo, indaga o motivo desse déficit. Ato contínuo, o 

Secretário de Orçamentos e Finanças menciona que essa situação já foi normalizada. 

Explica que isso aconteceu devido à redução da dívida ativa. Com a palavra, o vereador 

Francisco Rogerio Bezerra Arruda indaga se com a troca das lâmpadas LED, irá haver 

maior arrecadação para a prefeitura. Menciona que é necessário informa a ENEL a 

mudança dessas lâmpadas. Seguidamente, o Senhor Ricardo Santos Teixeira, informa 

que quando são trocadas essas lâmpadas a secretaria comunica a ENEL. Comenta que 

no mês de maio houve uma queda na arrecadação. Ato contínuo a vereadora Maria 

Socorro Brasileiro Magalhães agradece a presença do secretário e de sua equipe. 

Comunica que a Câmara está à disposição da secretaria. 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. 

 

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


