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Ata da Septuagésima Sétima Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 27 de novembro de 2017. 

 

Vice Presidente – Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos vinte e sete (27) 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 sétima Sessão Ordinária desta Sessão Legislativa sob a Presidência do 

Carlos Evanilson Oliveira 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: 

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, Adauto Izidoro Arruda, 

Francisco Rogério Bezerra Arruda, Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, José 

Bonifácio Silva Mesquita, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, José Oswaldo Soares 

Balreira Júnior, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos, Maria Socorro Brasileiro 

Magalhães, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Joaquim Euclides Feijão Neto. 

AUSENTES: Estevão Ponte Filho, Paulo Cesar Lopes Vasconcelos, José Crisóstomo 

Barroso Ibiapina. Ata da 76º Sessão Ordinária aprovada. PEQUENO 

EXPEDIENTE – Foi lido o Projeto de Lei nº 2157/17, de autoria do Vereador 

Romário Araújo de Sousa (SD) - Dispõe sobre a isenção de quaisquer taxas de 

inscrição em concursos públicos municipais, as pessoas cadastradas no Registro 
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Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME). Foi lido e, automaticamente, 

aprovado o Voto de Pesar nº 038/17, de autoria do Vereador Tiago Ramos Vieira 

(PMDB) - Apresenta Votos de Profundo Pesar, em memória do Sr. Raimundo Nelson 

Ramos Tavares. Foram lidas as Indicações nºs 1839/17, 1873/17, de autoria do 

Vereador Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Indica aquisição de um terreno para 

a construção de uma capela na localidade de Purpurema; - Indica com urgência a 

religação de água na praça do Sumaré; a Indicação nº 1855/17, de autoria da 

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

arruamento da rua Sem Denominação Oficial – SDO próxima ao escritório da 

CAGECE, na rua Professora Maria Pinto, distrito de Taperuaba, no município de 

Sobral-CE; as Indicações nºs 1856/17, 1857/17, 1858/17, de autoria do Vereador 

Cleiton Prado Carvalho (PSL) - Indica que seja feito aproximadamente 70 metros de 

calçamento na travessa Santa Marta, entre as ruas: Maria Motão e Arco Verde, bairro 

Sumaré; - Indica que seja feito aproximadamente 90 metros de calçamento na travessa 

São Luís, entre as ruas: da Paz e Valéria, bairro Sumaré; - Indica que seja feita a 

implantação de novos canais de televisão em rede aberta, priorizando os educativos (TV 

Futura, TV O Povo, TV Senado, TV Cidade/Record, TV Jangadeiro/SBT, TV Diário, 

Rede TV e TV Ceará...); as Indicações nºs 1859/17, 1860/17, 1861/17, 1862/17, 

1868/17, 1869/17, 1870/17, 1871/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de 

Queiroz Miranda (PDT) - Indica com urgência que seja feito o manilhamento e 

drenagem na rua São José III (BR 222), no bairro Sumaré; - Indica a colocação de 

placas com identificação de rua, na rua Irmã Zita, no bairro Padre Palhano, Sobral-CE; - 

Indica a colocação de placas com identificação de rua, na rua Padre Franzone, no bairro 

Padre Palhano, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com identificação de rua, na 

rua Padre Gonçalo, no bairro Padre Palhano, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas 

com identificação de rua, na rua Padre Edson, no bairro Padre Palhano, Sobral-CE; - 

Indica a colocação de placas com identificação de rua, na rua Monsenhor José Osmar, 
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no bairro Padre Palhano, Sobral-CE; - Indica a colocação de placas com identificação de 

rua, na rua José Maria Aguiar, no bairro Padre Palhano, Sobral-CE; - Indica a colocação 

de placas com identificação de rua, na rua Sebastião da Pedreira, no bairro Padre 

Palhano, Sobral-CE; a Indicação nº 1863/17, de autoria do Vereador Romário 

Araújo de Sousa (SD) - Indica a necessidade de recapeamento asfáltico na rua 

Francisco Eufrásio, em toda sua extensão, no Alto Grande, em Sobral; a Indicação nº 

1872/17, de autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo 

Motos” (PRTB) - Indica que seja feita uma operação tapa buraco (recapeamento 

asfáltico) no conjunto Ursulita Barreto, no bairro Expectativa, no município de Sobral-

CE. Foi lido e, automaticamente, aprovado o Requerimento nº Vereador Cleiton 

Prado Carvalho (PSL) - Solicita que seja feito o plantio de árvores frutíferas por toda 

extensão do parque do Mucambinho. Foi lido o atestado do vereador Estevão Ponte Filho, 

justificando sua ausência nas Sessões. Foi lida a Portaria nº 541/17, de autoria de edil Paulo 

Cesar Lopes Vasconcelos, na qual informa que serão divulgadas a partir das 14 horas de quinta-

feira as pautas dos trabalhos das Comissões. Foi lido o convite de inauguração da Praça Dom 

Jerônimo, às 20 horas no dia 29 de novembro de 2017. GRANDE EXPEDIENTE – 

Primeiro orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Tiago Ramos 

Vieira. Saúda os presentes. Teceu críticas à segurança pública. Comenta sobre o assalto 

a loja Zig ZAg. Lamenta o falecimento do ex-vereador Nelson Tavares. Afirma que o 

seu falecimento desestruturou toda a sua família. Salienta a dificuldade de colocar 

policiamento nas ruas. Ressalta a importância das escolas de tempo integral, para retirar 

os jovens das ruas. Reitera a importância da educação e dos empregos na diminuição da 

criminalidade sobralense. Comenta sobre o arrastão no Bar do Bambu. Menciona que 

alguns polícias se vendem aos bandidos. Relata que a mãe do acusado do latrocínio na 

loja Zig Zag, afirma que seu filho não estava em Sobral no momento. Indaga se esse 

jovem está servindo de bode expiatório. Reitera que a polícia tem que provar através de 

fatos.  Fala da necessidade de policiamento no comércio sobralense, durante as 

festividades de fim de ano. Comunica que alguns comerciantes têm medo de se 
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pronunciarem, devido represálias pelo Executivo. Analisa criticamente as multas aos 

comércios e aos automóveis.  Ressalta que lhe comunicaram que os guardas precisam 

atingir metas diárias de multas, caso não alcancem são penalizados. Afirma que a 

segurança pública é de responsabilidade do governador e prefeito. Comenta sobre um 

vídeo, no qual um guarda foi atingido por uma pedra no momento que realizava a prisão 

de um meliante. Reitera a necessidade de armar a guarda. Sugere que o prefeito solicite 

ao governador segurança para a cidade. Faz a leitura de uma mensagem religiosa. 

Convida a todos para o Legislativo em Movimento em Patriarca. Segundo orador 

inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador José Vytal Arruda Linhares. 

Cumprimenta os presentes. Analisa criticamente a violência. Ressalta a importância da 

segurança nos distritos. Afirma que após a manifestação em Taperuaba, foi colocado 

policiamento fixo naquele distrito. Salienta que o Governo do Estado tem dinheiro, mas 

que a verba não e utilizada com a segurança, mas com obras nas rodovias. Comenta 

sobre o fechamento de setores no Hospital Regional Norte. Indaga qual o sentido de 

votar. Comenta que o prefeito afirmou que a insegurança não é de sua responsabilidade, 

mas de responsabilidade do governador. Salienta que a insegurança é de 

responsabilidade do prefeito. Relata que um senhor foi multado em R$2.100,00 por ter 

reclamado com o guarda, e que outro senhor foi multado em mais de três mil reais por 

ter dado uma arrancada com seu carro após passar por blitz. Solicita que o prefeito 

mande filmar as blitzes. Afirma que queria fiscalizar a Câmara e a Prefeitura. Teceu 

críticas ao VLT. Aparteado pelos edis: Maria Socorro Brasileiro Magalhães, Tiago 

Ramos Vieira, Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Giuliano Dias Araújo Vasconcelos. 

ORDEM DO DIA – Foram aprovados, em votação única, os Projetos de Decreto 

Legislativos nºs 763/17, 764/17, de autoria da Vereadora Alessandra Ponte de 

Queiroz Miranda (PDT), subscrito por: Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão”, 

José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos”, José Bonifácio Silva 
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Mesquita “Cumpady Bony”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães - Outorga o 

Título de Cidadania Sobralense a Sra. Vilma Kátia de Matos Pereira Cavalcante; - 

Outorga o Título de Cidadania Sobralense a Sra. Roselene Maria de Vasconcelos Reis; 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 768/17, de autoria da vereadora Vereadora 

Maria Socorro Brasileiro Magalhães (PDT) - Concede Menção Honrosa ao Sr. 

Raimundo Nonato Ferreira Aragão; o Projeto de Decreto Legislativo nº 770/17, de 

autoria do Vereador Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante “Camilo Motos” 

(PRTB), subscrito por: Ailton Marcos Fontenele Vieira, Antônio Oliveira Braga 

“Galdêncio”, Alessandra Ponte de Queiroz Miranda, Carlos Evanilson Oliveira 

Vasconcelos “Carlos do Calisto”, José Vytal Arruda Linhares, Romário Araújo de 

Sousa, Adauto Izidoro Arruda e Giuliano Dias Araújo Vasconcelos “Dr. Giu” - 

Outorga o Título de Cidadania Sobralense ao Sr. Pastor Francisco de Assis de Oliveira. 

Foram aprovados, em votação única, os Projetos de Indicação nºs 133/17, 134/17, de 

autoria do Vereador Ailton Marcos Fontenele Vieira (SD) - Dispõe sobre a 

autorização para firmar convênio, termo de cooperação técnica e financeira ou 

instrumento congênere entre o município de Sobral, e o Estado do Ceará, por intermédio 

da secretaria de segurança pública, visando o reforço de policiais civis, conforme 

especifica, e dá outras providências; - Institui no âmbito do Sistema Municipal de 

Ensino, o “Programa Escola Livre”. O edil Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante votou 

a favor dos Projetos de Indicação nºs 133/17 e 134/17. Foram aprovados, em primeira 

votação e em bloco, os Projetos de Lei nºs 2144/17, 2145/17, de autoria do Vereador 

Joaquim Euclides Feijão Neto (PDT) - Denomina oficialmente a praça no Serrote do 

Piaba (Setor VI), de José Valfrido Prudêncio de Castro; - Denomina oficialmente a 

praça na Malhadinha-Bonfim, de Maria Doralice de Sousa Alves; os Projetos de Lei 

nºs 2152/17, 2153/17, de autoria do Poder Executivo Municipal - Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a outorgar legitimação fundiária, concessão de Direito Real de 

Uso e concessão de Uso Especial para fins de moradia, de imóveis públicos construídos 
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ou adquiridos ou adquiridos no âmbito da Política Habitacional e Interesse Social de 

Sobral, na forma que indica; - Dispõe sobre o Prêmio Escola Aprender Melhor no 

âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral, e dá outras providências. Nada 

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

a todos para Audiência Pública a fim de tratar de “assuntos referentes à prestação de contas dos 

Conselheiros Tutelares com a comunidade de Sobral referente ao ano de 2017”. E, para constar, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


