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Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro período da Primeira Sessão 

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

no dia 20 de junho de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos vinte (20) 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 sexta 

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 e 

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

José Vytal Arruda Linhares e Romário Araújo de Sousa. Aprovada a Ata da 35ª 

Sessão Ordinária. PEQUENO EXPEDIENTE – Foi lida a Correspondência: - Of. 

nº 30/2017 – Ministério Público do Estado do Ceará – Promotoria de Justiça da 

Infância e Juventude de Sobral, 13/06/2017. Assunto: Convite para Audiência Pública 
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no dia 25 de julho de 2017, às 09:00h, na sede da Promotoria de Justiça de Sobral, para 

tratar do Plano Plurianual, relativo ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. 

Foram lidas as Indicações nºs 1259/17, 1260/17, 1261/17, 1276/17, 128317, 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; - Indica a construção de um ponto 

de táxi coberto, com banheiro nas proximidades do Hospital Regional Norte; - Indica a 

colocação de placas de sinalização na extensão da Rodovia Municipal Maria de Jesus da 

Silva, via que liga o Sítio São Francisco à Rodovia Raimundo do Carmo Arruda, no 

distrito de Jordão; 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;  as Indicações nºs 1267/17, 1268/17, 1269/17, 

1277/17, 1278/17, 1279/17, 1284/17, 128517,de autoria do Vereador Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Indica que seja dada atenção 

especial por parte da Secretaria de Saúde do Município de Sobral, referente ao 

Programa de Governo sobre onde o governador Camilo Santana anuncia sobre o 

lançamento de ações estratégicas de combate ao mosquito Aedes Aegypti, dentre eles o 

anúncio de incentivo de R$ 10 milhões para os municípios com os melhores resultados 

no enfrentamento às arboviroses (dengue, zika e chikungunya); - Indica que seja feita 

com urgência, uma fiscalização das quadras existentes, no bairro COHAB II, visando 
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sobre o seu estado de conservação atual para futuras manutenções; - Indica que seja 

dada atenção especial por parte da Secretária da Saúde do Município de Sobral referente 

ao acompanhamento e realização que o Hemoce promoverá na semana que se 

comemora o dia mundial do doador de sangue e que seja divulgado principalmente nas 

escolas do município de Sobral; - Indica uma ronda ostensiva no bairro COHAB I, na 

cidade de Sobral, com o intuito de coibir a onda de violência no referido bairro; - Indica 

uma ronda ostensiva no bairro COHAB II, na cidade de Sobral, com o intuito de coibir 

a onda de violência no referido bairro; - Indica uma ronda ostensiva no bairro COHAB 

III, na cidade de Sobral, com o intuito de coibir a onda de violência no referido bairro; - 

Indica que seja emitido um alerta através de uma prevenção por parte da Secretaria de 

Saúde do Município de Sobral em relação a peste Bubônica na cidade de Sobral, devido 

a secretaria de saúde ter emitido alerta para notificação imediata em caso de peste 

bubônica no Estado do Ceará; - Indica a aquisição de uma UTI MÓVEL para o distrito 

de Caracará; as Indicações nºs 1286/17, 1287/17, 1288/17, de autoria da Vereadora 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT) - Indica com urgência o arruamento de 

rua, próximo a rua Galdino Pinto (conhecida popularmente como rua da delegacia), no 

distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE; -  Indica reforço na segurança nos 

festejos de Nossa Senhora do Carmo, do dia 06 ao dia 16 de julho, no distrito de 

Taperuaba, no Município de Sobral-CE; - Indica com urgência estudo técnico para a 

instalação de um semáforo entre as ruas Major Franco com rua José Maria 

Mont’Alverne (antiga rua Jânio Quadros), no bairro Santa Casa, no Município de 

Sobral-CE. Foram lidos e, automaticamente, aprovados os Requerimentos nºs 

116/17, 119/17, de autoria do Vereador Fracisco Ivonilton Camilo Cavalcante 

“Camilo Motos” (PRTB) - Solicita a manutenção dos equipamentos e reforma do 

prédio do Centro de Hematologia e emoterapia do Ceará, HEMOCE de Sobral; - 
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Solicita que seja destacada uma viatura para fazer a ronda diariamente no trecho, no 

distrito de Caracará, Sobral-CE; os Requerimentos nºs 120/17, 121/17, 122/17,de 

autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Requer a criação do plano de 

enfrentamento e combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre 

chikungunya e zika vírus no município de Sobral; - Requer informações sobre a 

implantação do serviço alimentador ônibus, do sistema integrado de transporte coletivo 

de Sobral – SITRANS, tendo em vista a não implementação do projeto; - Solicita a 

inspeção sanitária de alimentos vendidos no mercado público; e o Requerimento nº 

123/17, de autoria do Vereador José Itamar Ribeiro da Silva (PDT) - Solicita 

Licença por motivo de doença, nos termos do Art. 43, inciso I da Lei Orgânica do 

Município de Sobral, por 140 (cento e quarenta) dias. 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 esclarecendo a função 

da polícia militar e, no qual justifica o comportamento deles. Comenta que um blog 

sobralense noticiou que a prefeitura municipal realizou convênio contratando 22 

policiais militares para dar suporte durante as blitzes. Diz que esse policiamento era 

para ser destinado para dar suporte nas ruas sobralenses. Acredita ser muito difícil 

apreender armas durante as blitzes. Salienta a importância da blitz educativa. Sugere 

que a guarda municipal seja armada. Ressalta que não discorda das blitzes e nem do 

vídeomonitoramento, mas ressalta a importância das blitzes educativas. Deseja que o 

Legislativo tenha o mesmo empenho destinado à implantação do vídeomonitoramento e 

as blitzes, às instalações de aparelhos de mamografia, à pintura dos muros escolares, 

entre outros. Faz a leitura da denúncia de um padre, na qual criticou a demora da 

reforma da Praça da Sé. Exibe, em power point, a foto de um cidadão que foi 

esfaqueado. Relata que o cidadão mencionado o solicitou material para realizar 
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curativo, pois no PSF (Posto de Saúde da Família) dos Terrenos Novos não há material 

disponível. Aparteado pelos edis: Ailton Marcos Fontenele Vieira, Paulo Cesar Lopes 

Vasconcelos, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, Tiago Ramos Vieira, Estevão 

Ponte Filho, Vicente de Paulo Albuquerque. ORDEM DO DIA – Foi aprovado, em 

primeira votação, o Projeto de Lei nº 2082/17, de autoria da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Sobral - Institui o Sistema de Controle Interno do Poder 

Legislativo, cria a Coordenadoria de Controle Interno da Câmara Municipal de Sobral-

CE, e dá outras providências. Foi aprovada, em votação única, a Moção nº 033/17, de 

autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” 

(PRTB), subscrita por: Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, José Bonifácio 

Silva Mesquita “Cumpady Bony”, Francisco Rogério Bezerra Arruda, Carlos 

Evanilson Oliveira Vasconcelos “Carlos do Calisto”, Cleiton Prado Carvalho e 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães - Apresenta Moção de Congratulações e 

Aplausos pela passagem do Dia Mundial do Doador de Sangue, que é comemorado no 

dia 14 de junho. Pela Ordem, o edil Paulo Cesar Lopes Vasconcelos solicita que seja 

realizada uma Sessão Extraordinária, imediatamente, para votar o Projeto de Lei nº 

2082/17. Após votação a Sessão Extraordinária foi aprovada. Nada mais havendo a 

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

para a Sessão Extraordinária que acontecerá imediatamente. E, para constar, esta ata foi 

lavrada, discutida e assinada pela Mesa Diretora desta Casa Legislativa. 


