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Ata da Quadragésima Sexta Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 08 de agosto de 2017. 

 

Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos oito (08) dias do mês de agosto do ano de 2017, às dezessete horas (17h00min), no 

Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à quadragésima 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: Francisco Rogério 

Bezerra Arruda, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Vicente de Paulo Albuquerque, Cleiton 

Prado Carvalho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina, Antônio Oliveira Braga, Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Bonifácio Silva 

Mesquita, Joaquim Euclides Feijão Neto, Adauto Izidoro Arruda, Romário Araújo de 

Sousa, Estevão Ponte Filho, Tiago Ramos Vieira, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos, 

José Vytal Arruda Linhares e Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos. AUSENTE: José 

Oswaldo Soares Balreira Júnior. Ata da 45º Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO 

EXPEDIENTE – Foram lidos os Projetos de Decreto Legislativo nºs 747/17 e 

750/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP), subscrito por: 

Adauto Izidoro Arruda, José Bonifácio Silva Mesquita, Tiago Ramos Vieira, José 

Vytal Arruda Linhares, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, Maria Socorro 

Brasileiro Magalhães “Socorrinha Brasileiro”, Paulo César Lopes Vasconcelos, 

José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Cleiton Prado Carvalho, Alessandra 



2 

 

Ponte de Queiroz Miranda e Francisco Rogério Bezerra Arruda - Outorga o Título 

de Cidadania Sobralense ao Professor Me. Rodolfo Sena da Penha, Diretor do Centro de 

Educação a Distância – CED; - Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao Dr. Rafael 

Pereira Ponte, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB subsecção Sobral. 

Foi lido e, automaticamente, aprovado o Voto de Pesar nº 023/17, de autoria da 

Vereadora Maria Socorro Magalhães Brasileiro (PDT) - Apresenta Voto de 

Profundo Pesar, em memória do Sr. Francisco Boriz do Nascimento. Foram lidas as 

Indicações nºs 1368/17, 1369/17, 1378/17, 1379/17, 1380/17, 1383/17, 1384/17, 

1385/17, 1386/17,1387/17, 1388/17, 1389/17, 1390/17, 1391/17, 1395/17, 1396/17, 

1397/17, 1398/17, 1399/17, 1400/17, 1401/17, 1402/17, 1403/17, 1404/17, 1405/17, 

1406/17, 1407/17, 1435/17, 1436/17, 1437/17, 1438/17, 1444/17, 1445/17, 1446/17, 

1447/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Indica a manutenção 

e a colocação da malha asfáltica (recapeamento) na extensão da rua Acácia Alcântara, 

no bairro Dom José;  - Indica a manutenção e a colocação da malha asfáltica 

(recapeamento) na extensão da rua Pres. Juscelino Kubitscheck, no bairro Dom José; - 

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

rua Natal, no bairro Alto da Brasília; - Indica a manutenção e a colocação da malha 

asfáltica (recapeamento) na extensão da rua Pedro Cisne, no bairro Dom José; - Indica a 

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

Quintino de Bocaiúva, no bairro Alto da Brasília; - Indica a manutenção e a colocação 

da malha asfáltica (recapeamento) na extensão da rua José Gerardo Gomes, no bairro 

Dom José; - Indica a manutenção e a colocação da malha asfáltica (recapeamento) na 

extensão da rua Maria Neli Corrêa, no bairro Dom José; - Indica a manutenção e a 

colocação da malha asfáltica (recapeamento) na extensão da rua Dois, no bairro Dom 

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

extensão da rua Dr. Jacinto Antunes, no bairro Dom José; - Indica a manutenção e a 

colocação da malha asfáltica (recapeamento) na extensão da rua Eurípedes Ferreira 
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Gomes, no bairro Derby Clube; - Indica a manutenção e a colocação da malha asfáltica 

(recapeamento) na extensão da Avenida José Figueiredo, no bairro Alto da Brasília; - 

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

rua Aberlado Ferreira Gomes, no bairro Alto da Brasília; - Indica a manutenção e a 

colocação da malha asfáltica (recapeamento) na extensão da rua Antônio Tomás, no 

bairro Alto da Brasília; - Indica a manutenção e a colocação da malha asfáltica 

(recapeamento) na extensão da rua Cassimiro Abreu, no bairro Alto da Brasília; - Indica 

a realização de campanhas educativas de conscientização no trânsito sobre o uso do 

capacete, a motoqueiros no Conjunto Habitacional Caiçara, no bairro Cidade Pedro 

Mendes Carneiro; - Indica a colocação de placas de sinalização de trânsito na extensão 

das principais avenidas do Conjunto Habitacional Caiçara, no bairro Cidade Pedro 

Mendes Carneiro; - Indica a limpeza geral e roçada de matagal nas margens da rodovia 

municipal Ac. Jordão, via que liga a CE 440 ao distrito de Jordão; - Indica a realização 

de campanhas educativas de conscientização no trânsito sobre o uso do capacete a 

motoqueiros no bairro Sinhá Sabóia; - Indica a reforma completa com a construção de 

jardins, passeios, colocação de bancos e arborização da praça da Igreja Menino Deus, 

situada na rua Menino Deus, esquina com rua Jornalista Deolindo Barreto, no bairro 

Centro; - Indica a realização de campanhas educativas de conscientização no trânsito 

sobre o uso de capacete a motoqueiros no bairro Terrenos Novos; - Indica a realização 

de campanhas educativas de conscientização no trânsito sobre o uso de capacete a 

motoqueiros no conjunto Santo Antônio; - Indica a reforma completa com a construção 

de jardins, passeios, colocação de bancos e arborização da praça São Sebastião Ferreira 

da Ponte, em frente a Igreja Nossa Senhora da Saúde, situada na rua Coronel José 

Inácio, no bairro Centro; - Indica, com urgência, a troca das lâmpadas queimadas e a 

manutenção das luminárias dos postes na pracinha do bairro Renato Parente; - Indica a 

troca das lâmpadas queimadas e a manutenção das luminárias dos postes na extensão da 

rua Brasil Oiticica no Parque da Cidade ao lado do Super Lagoa, no bairro Campo dos 
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Velhos; - Indica a troca das lâmpadas queimadas e a manutenção das luminárias dos 

postes na extensão da rua Cel. Frederico Gomes no Parque da Cidade ao lado do Super 

Lagoa, no bairro Campo dos Velhos; - Indica a troca das lâmpadas queimadas e a 

manutenção das luminárias dos postes na extensão da rua Elpidio Ribeiro no Parque da 

Cidade ao lado do Super Lagoa, no bairro Campo dos Velhos; - Indica a troca das 

lâmpadas queimadas e a manutenção das luminárias dos postes na extensão da Travessa 

João Frederico no Parque da Cidade ao lado do Super Lagoa, no bairro Campo dos 

Velhos; - Indica a limpeza geral e roçada de matagal nas margens da rodovia municipal 

Maria de Jesus da Silva, via que liga o Sítio São Francisco a Rodovia Raimundo do 

Carmo Arruda, no distrito de Jordão; - Indica a operação tapa buracos, seguida de 

recapeamento asfáltico na extensão da rua Suíça, no bairro Alto da Expectativa; - Indica 

a operação tapa buracos, seguida de recapeamento asfáltico na extensão da rua Miguel 

Teles da Frota, no bairro Campo dos Velhos; - Indica a operação tapa buracos, seguida 

de recapeamento asfáltico na extensão da rua Inácio Rodrigues Lima, no bairro Campo 

dos Velhos; - Indica a operação tapa buracos, seguida de recapeamento asfáltico na 

extensão da rua França, no bairro Alto da Expectativa; - Indica a operação tapa buracos, 

seguida de recapeamento asfáltico na extensão da rua Bélgica, no bairro Alto da 

Expectativa; - Indica a operação tapa buracos, seguida de recapeamento asfáltico na 

extensão da rua Visconde de Sabóia, no parque da cidade, ao lado do super Lagoa, no 

bairro Campo dos Velhos; - Indica a operação tapa buracos, seguida de recapeamento 

asfáltico na extensão da rua Irmã Ibigarina, no parque da cidade, ao lado do super 

Lagoa, no bairro Campo dos Velhos; as Indicações nºs 1420/17, 1421/17, 1422/17, 

1423/17, 1430/17, 1431/17, 1448/17, 1448/17, de autoria do Vereador Joaquim 

Euclides Feijão Neto (PDT) - Indica a troca de lâmpadas queimadas na rua Floresta, no 

bairro do Junco; - Indica a colocação de placas de sinalização de trânsito na extensão 

das principais avenidas do distrito de Caracará; -  Indica a aquisição de um terreno para 

a construção de casas populares do Projeto Minha Casa, Minha Vida, no distrito de 
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Bonfim; - Indica a necessidade da presença de guardas municipais no centro de 

convenções de Sobral; - Indica a colocação de placas de sinalização de trânsito na 

extensão das principais avenidas do distrito de Rafael Arruda; -  Indica que sejam feitos 

reparos nos bancos localizados nos entornos do centro de convenções de Sobral; - 

Indica reparos na iluminação pública na Av. Joaquim Gialdino, no distrito de Rafael 

Arruda, Sobral-CE; - Indica que seja feita a manutenção e a acessibilidade das calçadas 

na Av. Joaquim Cialdino, no distrito de Rafael Arruda, Sobral-CE; a Indicação nº 

1432/17, de autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Indica a 

restauração das passarelas sobre o riacho Pajeú, situadas no parque da cidade; as 

Indicações nºs 1439/17, 1440/17, 1441/17, 1442/17, de autoria do Vereador Vicente 

de Paulo Albuquerque “Paulão” (PSD) - Indica calçamento para a travessa Mercantil, 

no distrito de Patriarca; - Indica calçamento para a rua Pirambu 1, na localidade de 

Lagoa Queimada, no distrito de Patriarca;  - Indica calçamento para a rua Pirambu 2, na 

localidade de Lagoa Queimada, no distrito de Patriarca; - Indica calçamento para a rua 

da Caixa D’Água, no distrito de Patriarca; a Indicação nº 1443/17, de autoria da 

Vereadora Maria Socorro Magalhães Brasileiro (PDT) - Indica com urgência, a 

recuperação de IP na comunidade Águas Mortas, no distrito de Taperuaba, no município 

de Sobral-CE. Foram lidos e, automaticamente, aprovados o Requerimento nº 

152/17, de autoria do Vereador Dr. Estevão Ponte Filho (PP) - Requer a implantação 

de postos avançados ou guichês para a realização de boletim de ocorrência pela internet 

no Conjunto Habitacional Caiçara, no bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro; os 

Requerimentos nºs 160/17, 161/17, 162/17, de autoria da Vereadora Maria Socorro 

Magalhães Brasileiro (PDT) - Requer com urgência, a resolução imediata da qualidade 

do serviço da Vivo, bem como oferecer uma maior abrangência na sua área de 

cobertura, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral; - Requer com urgência, a 

implantação de uma subestação de energia elétrica no distrito de Taperuaba, no 

município de Sobral; - Requer com urgência, a implantação de um posto avançado ou 
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guichês para a realização de boletins de ocorrência pela internet, no distrito de 

Taperuaba, no município de Sobral; o Requerimento nº 163/17, de autoria do 

Vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Requer que seja feita numa praça deste 

município, homenagem às personalidades ilustres que contribuíram para a história de 

Sobral, sendo esta homenagem no estilo que foi feita na capital Aracaju, Estado de 

Sergipe. A construção seria de estátuas dos homenageados esculpidas em bronze e 

relatando seus feitos. Pela Ordem, Francisco Rogerio Bezerra Arruda convida a todos 

para os festejos de Nossa Senhora das Dores na Serra do Rosário, a partir do dia 

11/08/2017. Informa que haverá uma pauta extra na Ordem do Dia. Com a palavra o 

Presidente parabeniza o edil Antônio Oliveira Braga pelo seu aniversário. Convida a 

todos para a inauguração da primeira etapa do complexo cirúrgico do Hospital Doutor 

Estevam, no dia 1008/2017. Pela Ordem, Maria Socorro Brasileiro Magalhães 

parabeniza a todos os estudantes pelo Dia do Estudante. Comunica que na próxima 

sexta haverá uma reportagem sobre a educação pública sobralese no Globo Repórter. 

Pela Ordem, Alessandra Ponte Queiroz parabeniza os edis Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães e Tiago Ramos Vieira pelo seu aniversário no dia 13/08/2017. GRANDE 

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

vereador Adauto Izidoro Arruda. Saúda os presentes. Exibe vídeo, em Power Point, 

sobre os gastos do PIB com o Poder Judiciário. Afirma que a Dilma deixou o país 

quebrado financeiramente, e, não o Temer. Comenta que ouviu na rádio muitas mães 

reclamando da educação de Sobral, pois no Novo Caiçara não tem ônibus para levar à 

escola e não teve matrícula nas escolas perto. Faz a leitura de um comentário da rede 

social Facebook, no qual criticava a educação de Sobral e a demissão sem 

fundamentação dos professores. Denuncia que o prefeito não está efetuado o pagamento 

dos professores. Lembra que na visita do prefeito à Câmara, ele só realizou promessas e 

não apresentou nenhum projeto realizado. Salienta que o Prefeito Ivo Gomes afirmou 

que a oposição irá morrer de haraquiri. Exibe áudio do Senhor Ivo Gomes criticando o 
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posicionamento do Raio no Festival de Quadrilhas. Analisou criticamente o abrigo para 

adultos no bairro Morada dos Ventos. Afirma que o prefeito deveria ter feito esse abrigo 

onde ele mora. Expõe fotos das obras do Centro de Educação Infantil próximo à 

Grendene, ressalta o valor da obra e o dia que ela deveria ter sido entregue. Solicita que 

o prefeito conclua as obras que o ex-prefeito não fez. Exibe fotos das obras que não 

foram concluídas, tais como: Vila Olímpica, Parque de Exposição, viaturas quebradas. 

Cometa que gostaria que o prefeito apresentasse o que realizou nesses sete meses. 

Discorre sobre o projeto da guarda municipal. Comenta que foi denunciado nas rádios 

que os servidores estão tratando mal a população. Reitera que não tem lei que não 

ampara as motos faixas. Faz a leitura de uma reclamação no blog Sobral 24 horas, na 

qual denuncia que não há médico cirurgião no setor de emergência da Santa Casa. 

Comunica que o Governador Camilo inaugurou uma nova delegacia, na qual os presos 

serão soltos com menos de 24 horas. Mostra foto da Secretária de Saúde de Cariré 

solicitando um posto de saúde. Teceu críticas ao prefeito de Cariré, pois afirma que ele 

quer ter posse das terras dos outros. Relata que o prefeito de Cariré não constrói escola e 

nem posto de saúde. Afirma que, conforme o IBGE, o distrito de Rafael Arruda 

pertence ao mínimo ao Cariré. Diz que Sobral é que mantêm o distrito de Rafael 

Arruda. Aparteado pelos edis: José Crisostomo Barroso Ibiapina, José Vytal Arruda 

Linhares. Não houve inscrição para as demais Tribunas. ORDEM DO DIA – Foi 

aprovado extra pauta, em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2091/17, de autoria 

do Poder Executivo Municipal - Altera disposições sobre o Plano de Cargos, Carreiras 

e Vencimentos da Guarda Civil Municipal de Sobral e dá outras providências. Votaram 

a favor do Projeto de Lei supracitado os edis: Francisco Rogério Bezerra Arruda, 

Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Vicente de 

Paulo Albuquerque, Cleiton Prado Carvalho, Antônio Oliveira Braga, Francisco 

Ivonilton Camilo Cavalcante, José Bonifácio Silva Mesquita, Joaquim Euclides Feijão 

Neto, Romário Araújo de Sousa, Estevão Ponte Filho e Carlos Evanilson Oliveira 
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Vasconcelos. Abstiveram-se da votação do Projeto de Lei, mencionado anteriormente, 

os vereadores: Tiago Ramos Vieira, Ailton Marcos Fontenele Vieira e José Vytal 

Arruda Linhares. O edil Ailton Marcos Fontenele Vieira propõe Emendas de Plenário 

ao Projeto de Lei nº 2091/17, de autoria do Poder Executivo Municipal. Contudo, o 

Presidente da Comissão Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos não aceita as propostas 

de Emenda de Plenário, pois o projeto ficou à disposição dos edis durante vários dias. O 

Presidente Paulo Cesar Lopes Vasconcelos comunica que sempre concede vistas aos 

projetos, porém em relação a Emendas de Plenário é necessário que o Presidente da 

Comissão delibere. Foi aprovado, em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2100/17, 

de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sobral - Dispõe sobre a 

implementação da Comissão Permanente de Ascensão Funcional dos Servidores da 

Câmara Municipal de Sobral, altera a Lei nº 1461 de 15 de abril de 2015, e dá outras 

providências. Pela Ordem, Maria Socorro Brasileiro Magalhães comunica que 

conversou, anteriormente, com todos os vereadores solicitando uma Emenda de 

Plenário para correção de erro de digitação para o Projeto de Lei nº 2100, no qual 

modifica de seis para sete servidores. Pela Ordem, Francisco Rogerio Bezerra Arruda 

comunica que seria duas Emendas de Plenário no Projeto de Lei nº 2100, pois 

modificaria no art. 30 a palavra portaria para lei. O Presidente coloca em votação as 

Emendas de Plenário. Aprovadas as Emendas de Plenário relativas ao Projeto de Lei nº 

2100.  Pela Ordem, Estevão Ponte Filho convoca a Comissão de Serviços Públicos para 

a próxima sexta às 10:00 horas na Sala das Comissões. Foram aprovados, em segunda 

votação, o Projeto de Lei nº 2090/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton 

Camilo Cavalcante “Camilo Motos” (PRTB) - Denomina oficialmente de rua 

Benedita de Sousa Rodrigues, a rua Vitória localizada no bairro Sinhá Saboia na cidade 

de Sobral; 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 das crianças e adolescentes em 
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creches e escolas públicas e privadas no âmbito do município de Sobral, e dá outras 

providências.  Com a palavra o Presidente convida o Secretário da Cultura, Esporte, 

Lazer e Juventude Igor Bezerra. Em seguida o Secretário convidado inicia sua fala 

saudando os presentes. Comenta sobre o plano plurianual. Faz uma breve apresentação 

da sua secretaria. Descreve as coordenações internas. Enumera as ações realizadas pela 

secretaria, tais como: exposições na Pinacoteca e Museu Madi, nas quais tiveram 

exposições de artistas sobralenses. Menciona as reformas no Museu Madi, a 

programação da Casa do Capitão Mor, em parceria com o IPHAN. Comenta sobre a 

Casa da Cultura e seu espaço de exposição. Informa que o Prefeito Ivo Gomes tem uma 

nova percepção sobre a ambiência da cultura. Relata que muitos estudantes das escolas 

públicas estão tendo contato com exposições de arte. Diz que a secretaria está se 

empenhando em ampliar o calendário cultural da cidade. Agradece aos edis pelas suas 

contribuições estimulando a cultura. Menciona o calendário de bois e reisados, o pré-

carnaval, bloco dos sujos, escolas de sambas. Comunica que está realizando reuniões 

com as escolas de samba para que não tenha, somente, o desfile, mas que tenha a 

expansão das suas apresentações. Parabeniza o trabalho realizado pelas escolas de 

quadrilhas, pois estão expandindo as suas apresentações. Comenta sobre a semana santa 

e o seminário de integração cultural. Fala do festival de quadrilhas. Enaltece os shows 

comunitários no aniversário de Sobral, pois incentivou o desenvolvimento da cultura 

local, com a virada cultural. Comenta sobre as orquestras nos distritos. Diz que foi 

inaugurado o calendário cultural com algumas programações locais, que prioriza os 

talentos de Sobral. Convida a todos para a alvorada musical, que acontecerá amanhã na 

Praça do São Francisco. Salienta a Semana de Arte Urbana, na qual alguns artistas de 

outros países e de outros estados visitaram Sobral.  Enumera as mais de trinta 

apresentações no Teatro São João. Comunica que toda terça à programação gratuita no 

Teatro São João, que na quinta tem dança e no domingo a programação é para as 

crianças. Fala dos benefícios da escola de música. Informa que gostaria de agendar uma 
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audiência pública, para debater sobre a Plataforma Sobral e Cultura. Explica o que será 

a plataforma supracitada. Comunica que no dia 27/08/2017, ocorrerá à apresentação do 

Ballet de Kiev, no Bulevar do Arco às 18 horas. Comenta sobre a coordenação da 

juventude. Ressalta a geração de emprego e renda. Descreve sobre os direitos humanos, 

cidadania e qualidade de vida para a juventude. Relata o intercâmbio de experiências. 

Lembra o trabalho conjunto com os vereadores sobre a criação da Comissão da 

Juventude aqui nesta Casa. Informa que a agenda do Executivo precisa está de mãos 

dadas com o Legislativo. Diz que é necessário consolidar o plano municipal de cultura, 

para nortear os próximos dez anos. Afirma que é importante discutir a política de 

esportes. Comenta sobre os programas dialoga juventude e caravana da juventude. Fala 

da construção do coworking e do regando a juventude. Menciona a despedida de férias 

na estação da juventude. Comenta a importância de reforçar a política de esporte em 

Sobral, política o esporte inclusivo e educacional. Afirma que é necessário repensar a 

política do esporte em Sobral. Comunica que estão ouvindo muitas pessoas para a 

formação do plano plurianual. Discorre sobre o Sobral ativo, da paz e do meio 

ambiente. Disserta sobre a construção do edital de incentivo ao esporte e lazer de 

Sobral, que acontecerá no dia 17/08/2017 no auditório da prefeitura. Convida os 

vereadores para o evento mencionado anteriormente. Salienta a importância de construir 

junto aos edis a construção do plano municipal de cultura, esporte e lazer. Relata que o 

prefeito colocou o desafio de concluir toda a Vila Olímpica. Relembra que em fevereiro 

iniciou a escola de formação olímpica, com futebol, atletismo, karatê, boxe, entre outras 

modalidades. Diz que houve a seletiva das olimpíadas escolares. Fala que foi realizado 

o circuito de atletismo, laboratório de ginástica rítmica, palestras com alguns lutadores, 

copa cinquentão, meia maratona, dia do desafio. Reitera que todas as quartas-feiras 

acontecem o bike Sobral. Relata alguns dados da coordenadoria administrativa 

financeira. Comenta sobre a construção do mini estádio no Rafael Arruda, Recreio, 

Tamarindo, das construções das quadras nos bairros Doutor Juvêncio, São José do 
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Torto, Salgado dos Machados, Baracho, entre outros. Fala sobre o restauro da Igreja da 

Sé. Comunica que estão tentando captar o Programa Segundo Tempo, Esporte e Lazer. 

Fica a disposição para esclarecer as dúvidas dos edis. Em seguida, o edil Francisco 

Rogerio Bezerra Arruda indaga o secretário sobre a intenção da secretaria em relação ao 

esporte amador, quais os incentivos que podem ser oferecidos a esses times amadores. 

Interpela sobre a questão dos transportes para o deslocamento dos times. Pergunta como 

os times irão ter a oportunidade junto ao secretário depois do encontro do edital. Logo 

após, o secretário Igor Bezerra afirma que ainda é dado apoio ao esporte amador, com a 

doação material, porém está sendo feita uma licitação no esporte para dar um melhor 

apoio. Fala da importância do edital, pois irá organizar a demanda das necessidades, 

pois algumas situações alguns times ganhavam e outros não. Diz que o edital irá 

democratizar e garantir o apoio necessário ao esporte sobralense, inclusive outros 

esportes que não, somente, o futebol. Solicita que os edis convidem as diretorias dos 

times para participarem desse evento, para que assim seja apoiado os campeonatos de 

forma integral. Menciona que nesse edital a diretoria irá solicitar o apoio de forma 

integral, comunicando o que irá precisar. Diz que muitos não saberão descrever as suas 

necessidades, por isso que irá deixar uma equipe a disposição para ajudar esses times. 

Salienta a importância de dar voz às outras modalidades de esportes, que não o futebol. 

Seguidamente, o vereador Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos solicita 

esclarecimentos sobre o Guarani de Sobral. Indaga como a diretoria do Guarani de 

Sobral pode conseguir apoio caso queira participar de outro campeonato. Com a palavra 

o Senhor Igor Bezerra, afirma que a secretaria continua aberta caso haja alguma dúvida. 

Reitera que o edital irá fazer a inclusão e não a exclusão. Lembra que foi realizado um 

apoio financeiro de R$300.000,00 ao Guarani de Sobral e que foi liberado mais 

R$100.000,00 para o mesmo time, para participar de outro campeonato. Comunica que 

haverá uma reunião com o prefeito e com o presidente do Guarani de sobral para avaliar 

a real demanda do time. Ato contínuo o edil Tiago Ramos Vieira indaga sobre o campo 
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do Barcelona, as quadras dos distritos de Patos e Patriarca. Solicita que o secretário não 

burocratize a doação de materiais para os times amadores. Sugere que seja realizado o 

cinema na praça, tanto em Sobral como nos distritos. Informa que fará um projeto de lei 

sugerindo a realização do projeto supracitado. Sugestiona a noite cultural nos distritos, 

para que haja a apresentação dos artistas locais. Comenta que as quadras do Patriarca e 

Padre Palhano estão feias. Solicita iluminação pública no Paraíso das Flores. 

Seguidamente, o secretário comunica que foi licitada uma empresa para iniciar as obras 

em Patos e no Salgado dos Machados, porém como não iniciou os trabalhos a empresa 

foi notificada e a segunda colocada assumiu os trabalhos. Menciona a situação 

lamentável de Patriarca. Diz que muitos equipamentos esportivos em Sobral necessitam 

de reparos, pois foram construídos há muitos anos. Diz que foi formada uma equipe 

para averiguar quais as necessidades desses equipamentos. Comunica que foram 

realizadas reformas na quadra do bairro Santo Antônio, no estádio do Junco, de 

Aracatiaçu, entre outros. Comenta que o saldo da gestão passada irá acabar com a 

reforma da quadra de Taperuaba, e da Cohab 1 e 3. Informa que há uma lei de incentivo 

do Governo do Estado para dar vida aos equipamentos já existentes, para interagir com 

o Ocupa Sobral. Reitera que prioriza a requalificação dos equipamentos esportivos. 

Salienta que o edital irá democratizar o acesso e contemplar as demandas. Diz que está 

sendo cobrado pelo prefeito para incentivar o calendário cultural, no qual tem 

programação quase todos os dias. Comenta sobre o cultura em movimento, cinema 

itinerante e as noites culturais. Relata que somente o cinema na praça não é bom, mas 

que é necessário incentivar uma programação mais intensa com feira, dança, para que 

assim mais pessoas sejam incluídas. Informa que os assuntos sobre espaço turístico não 

é da sua pauta. Fala da intenção do prefeito de criar a Casa de Turismo em sobral, que 

ficará localizada em frente ao Arco. Menciona o incentivo para estímulo a visitação aos 

museus. Discorre sobre a importância da criação da temporada de arte sobralense, para 

que os artistas locais apresentem seus trabalhos. Afirma que é necessária a reforma da 
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quadra do Pdre Palhano. Diz que está conseguindo com a inciativa privada 

investimentos para a criação de escolas de dança e esportes. Relata o apoio da Fundação 

Daniel Guimarães ao esporte. Logo após, a vereadora Alessandra Ponte Queiroz indaga 

sobre os times amadores. Questiona como será aplicado o edital. Lembra o incentivo ao 

translado desses times. Solicita a reforma da quadra do Padre Palhano e a implantação 

da academia da saúde na praça de lá. Fala da importância de uma quadra e de areninha 

no bairro do Sumaré. Sugere que seja determinada uma pessoa para cuidar das quadras, 

após as suas reformas. Parabeniza a ideia do cinema na praça. Diz que é necessário 

rever o formato das quadrilhas, pois estão desestimuladas. Interpela se há profissionais 

de nível superior a estação da juventude e quais propostas para o bicicross. Em seguida, 

o secretário Igor Bezerra reitera que o edital irá democratizar e não excluir. Diz que irá 

ter o processo de construção do edital para dialogar com os grupos. Afirma que as 

pessoas que não têm a capacidade de escrever esse projeto irá ser disponibilizada uma 

equipe para esclarecer dúvidas. Comunica que há o projeto de uma academia ao ar livre 

para o bairro do Padre Palhano. Informa que o prefeito decidiu que as quadras das 

escolas municipais irão ficar abertas à população. Afirma que anotou as demandas da 

iluminação. Diz que as areninhas fazem parte do plano de governo do prefeito. 

Menciona que está sendo colocado uma areninha no Patriarca e no Campo do 

Barcelona. Comenta que haverá o agente local do esporte para que se responsabilize 

pelo equipamento esportivo da comunidade. Comunica que irá ser incentivado o projeto 

das quadrilhas juninas, equiparando-as ao carnaval. Diz que para o próximo ano as 

quadrilhas deverão se apresentar nos bairros, aumentando assim sua pontuação final.  

Afirma que há profissionais de nível superior na estação da juventude. Relata que 

haverá seleção para a estação da juventude. Comunica que para o plano de governo são 

dez estações da juventude, para atenderem diferentes demandas. Diz que está 

aguardando materiais para requalificar os instrumentos de bicicross do município. Ato 

contínuo, o edil Ailton Marcos Fontenele Vieira indaga sobre a quadra próxima ao 
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estádio do Junco. Interpela sobre a possibilidade de retornar o projeto da quadra mirim e 

da continuação do jovem bombeiro militar. Discorre sobre o programa terceira idade e 

sobre o incentivo ao transporte para a área de lazer. Pergunta qual foi o valor pago pelas 

pinturas nos murais. Fala da questão dos lanches oferecidos no aniversário de Sobral à 

guarda. Seguidamente, o secretário Igor Bezerra diz que foi realizada uma reforma na 

quadra do Junco, na qual decidiram separar o estádio da quadra do Junco. Informa que o 

assunto da guarda mirim não é da sua secretaria. Informa que o projeto do jovem 

bombeiro está pronto, e que terá o nome de jovem brigadista, porém é necessário ver a 

metodologia desse projeto e os custos. Diz que há um olhar diferenciado para a terceira 

idade. Em relação, a Semana de Arte Urbana tem a pretensão de continuar com o 

embelezamento da cidade.  Informa que depois da Semana de Arte Urbana Sobral 

entrou para o rol das cidades que incentivam a arte. Comunica que antes de todo grande 

evento haverá uma reunião com as forças de segurança que interagem com a cidade para 

conversarem sobre a segurança e que colocará em pauta o lanche. Ato contínuo, o edil 

Adauto Izidoro Arruda afirma que foi realizado uma licitação sobre os festejos de 

Rafael Arruda, mas que ainda não teve respostas. Indaga sobre os custos do aniversário 

de Sobral. Afirma que o dinheiro da meia maratona poderia ter sido investido em outras 

prioridades. Teceu críticas a organização da meia maratona. Diz que a feira na praça do 

Teatro São João deveria ser realizada em outro local, pois quando chove não há onde 

ficar. Analisa criticamente a não realização da expornorte, de um festival de música em 

sobral. Questiona qual o foco e prioridade do secretário. Menciona a falta de recursos do 

futebol amador. Analisou criticamente o pouco patrocínio no campeonato de damas. Diz 

que em Rafael Arruda não há praças e nem ponto de encontro de jovens. Fala que nunca 

houve reforma na Praça da Vila União. Interpela sobre a quadra de São José do Torto. 

Menciona a importância da valorização do esporte em Sobral. Seguidamente, o 

secretário convidado reitera que o aniversário foi realizado através de uma enquete com 

a população, para priorizar os artistas locais. Convida os edis para visitarem a escola de 
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música de Sobral. Diz que o custo da virada cultural foi inferior o valor que seria gasto 

com as grandes atrações nacionais. Diz que recebeu muitos elogios a meia maratona, 

mas que ainda precisa de algumas adequações. Comenta que a feira no Teatro São João 

não é da sua pasta. Informa que o prefeito irá garantir o primeiro festival de música de 

Sobral, mas que estão esperando recursos. Explica o que é conselho, plano e fundo. 

Reitera que o edital é para democratizar. Esclarece que o Ministério Público determinou 

que não pode mais realizar convênio com os times, pois é necessário fazer um edital 

para financiar todas as ligas. Comenta que foi dado patrocínio ao campeonato de damas.  

Discorre sobre a praça da juventude, na qual conseguiu patrocínio para investir em aula 

de capoeira, basquete, sem o ônus da prefeitura. Indaga onde está o ofício sobre os 

festejos de Rafael Arruda, logo afirma que irá averiguar melhor essa situação. Agradece 

a oportunidade. Com a palavra Maria Socorro Brasileiro Magalhães comunica que o 

próximo secretário convidado será o Julio Cesar. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


