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Ata da Sexagésima Quarta Sessão Ordinária do Segundo período da Primeira 

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

realizada no dia 10 de outubro de 2017. 

 

1º Vice Presidente – Paulo Cesar Lopes Vasconcelos 

1° Secretário – Francisco Rogério Bezerra Arruda 

 

Aos dez (10) dias do mês de outubro do ano de 2017, às dezessete horas (17h00min), no 

Plenário Cinco de Julho da Câmara Municipal de Sobral, acontece à sexagésima quarta 

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, 

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

Marcos Fontenele Vieira, Cleiton Prado Carvalho, Antônio Oliveira Braga, José 

Bonifácio Silva Mesquita, Tiago Ramos Vieira, José Vytal Arruda Linhares, Giuliano 

Dias Araújo Vasconcelos, Adauto Izidoro Arruda, Vicente de Paulo Albuquerque,  

Estevão Ponte Filho, José Crisóstomo Barroso Ibiapina e José Oswaldo Soares Balreira 

Júnior. AUSENTE: Francisca Ribeiro Azevedo Aguiar, Romário Araújo de Sousa, 

Francisco Ivonilton Camilo Cavalcante, Joaquim Euclides Feijão Neto, Francisco 

Rogério Bezerra Arruda, Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos. Ata da 63º Sessão 

Ordinária aprovada. PEQUENO EXPEDIENTE – Foram lidas as Indicações nºs 

1733/17, 1735/17, 1737/17, de autoria do Vereador José Bonifácio Silva Mesquita 

“Cumpady Bony” (PR) - Indica a instalação de um poço profundo para a localidade de 

Caraúbas, pertencente ao distrito de Aracatiaçu, no município de Sobral; - Indica a 

instalação de um poço profundo para a localidade de vila Barbosa, pertencente ao 

distrito de Aracatiaçu, no município de Sobral; - Indica a instalação de um poço 

profundo para a localidade de São Domingos, pertencente ao distrito de Aracatiaçu, no 
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município de Sobral; as Indicações nºs 1734/17, 1736/17, 1738/17, de autoria do 

vereador Tiago Ramos Vieira (PMDB) - Indica a ampliação de rede de água potável 

para atender 26 famílias que moram no final da parede do açude, no distrito de Patos; - 

Indica a instalação de câmeras de segurança/vigilância no Parque da Cidade, Sobral-CE; 

- Indica aproximadamente 400mts de calçamento na rua Santa Isabel com a travessa 

Santo Isidoro, no bairro COHAB II, Sobral-CE;  a Indicação nº 1739/17, de autoria da 

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

arruamento de rua sem denominação oficial SDO, ao lado do posto da Nacional Gás, no 

bairro Eufrasino Bastos, no distrito de Taperuaba, no município de Sobral-CE. Pela 

Ordem, José Vytal Arruda Linhares comunica amanhã haverá manifestação em 

Taperuaba em prol da segurança. Pela Ordem, Antonio Oliveira Braga parabeniza o 

Senhor Moacir pelo lançamento da nova fórmula do refrigerante “Grapete”. Pela 

Ordem, José Crisostomo Barroso Ibiapina comunica que haverá o lançamento do livro 

do Senhor José Dias Ibiapina, amanhã às 19h30min na Casa da Cultura.  Pela Ordem, 

Tiago Ramos Vieira informa que haverá dia 12/10/17 a festa em comemoração ao dia 

das crianças no Bairro Novo Recanto, em frente a Estação da Juventude. Pela Ordem, 

Cleiton Prado Carvalho informa que, provavelmente, haverá comemoração ao dia das 

crianças na Tupipa. Pela Ordem, Alessandra Ponte Queiroz comenta sobre sua 

indignação à liminar do Conselho Federal de Medicina, na qual limita o exercício da 

Enfermagem. GRANDE EXPEDIENTE – Primeira oradora inscrita para fazer uso 

da Tribuna, foi à vereadora Maria Socorro Brasileiro Magalhães. Saúda a todos. 

Inicia esclarecendo o desabamento do pátio da Escola Antônio Custódio no distrito de 

Aprazível. Informa que as Secretárias de Obras e Educação estiveram no local do 

incidente vistoriando a viabilidade da estrutura do prédio, no qual constataram que o 

prédio não sofreu nenhum comprometimento. Diz que ao início da gestão da gestão do 

Ivo Gomes, o prefeito determinou que todas as unidades as estruturas das unidades 

escolares fossem vistoriadas, pelas Secretárias de Obras e Educação. Afirma que ao ser 

firmado o convênio da prefeitura sobralense com o Governo do Estado para diminuir o 

valor da passagem do VLT, muitos edis criticaram falando que o VLT é um projeto 
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falido. NO entanto, reitera que atualmente verifica-se o VLT é um sucesso, já que após 

essa parceria houve um aumento de mais de 500% no número de passageiros. Salienta 

que todas as quadras escolares foram vistoriadas anteriormente a queda da quadra da 

escola supracitada. Comenta sobre o convênio do prefeito para autorização da obra da 

areninha no Parque Pajeú. Esclarece que seu marido não é o dono da construtora 

responsável pela obre da Escola de Tempo Integral de Taperuaba. Diz que o nome do 

seu marido é Benedito Amaro Camelo, e que o nome do dono da construtora é o Senhor 

Marcelo Guedes. Salienta que obra dessa escola foi licitada na gestão Veveu Arruda. 

Convida a todos para a ordem de serviço da Quadra Vitória. Agradece ao secretário 

Davi Bastos e o Prefeito Ivo Gomes pela autorização da pavimentação do distrito de 

Taperuaba. Comenta sobre a questão da segurança. Informa que haverá amanhã 

mobilização da população em prol da segurança de Taperuaba. Parabeniza as crianças e 

os professores pelos respectivos, Dia das crianças e dos professores. Salienta a 

importância do professor na sociedade.  Aparteada pelos edis: José Oswaldo Soares 

Balreira Junior, Ailton Marcos Fontenele Vieira, Alessandra Ponte Queiroz e Tiago 

Ramos Vieira. Segundo orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador 

Ailton Marcos Fontenele Vieira. Cumprimenta a todos. Paraebniza o dia nacional do 

guarda municipal. Menciona a importância da guarda municipal. Explana as atribuições 

que foram aprovadas no plano de cargos e carreiras. Teceu críticas a deficiência de 

profissionais de segurança pública nos distritos. Ressalta a importância de armar a 

guarda. Analisa criticamente a exposição de arte no Museu do Mam, na qual uma 

criança tocou em um homem nu. Exibe vídeo, em power point, do Movimento Livre 

Brasileiro, criticando a performance supracitada. Salienta que a exposição foi 

patrocinada pelo Santander. Exibe fotos, em power point,  sobre a apologia a 

prostituição infantil. Explica o que é ideologia de gênero. Afirma que as crianças não 

devem ser doutrinadas. Faz a leitura do código penal, no que diz respeito a estupro de 

vulneráveis. Teceu críticas ao Carnabral. Afirma que observará de perto como os 

guardas serão tratados, durante esses dias. Relembra que solicitou através de 

requerimento que quando houvesse eventos dessa magnitude as organizações de 
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segurança participassem das reuniões, no que diz respeito como será o tratamento dado 

a esses profissionais.  Salienta que houve a reunião e que não houve o convite. Faz a 

leitura da Lei nº 529/04. Comenta que ligou para o secretário Igor Bezerra, mas que 

ainda espera o retorno do mesmo. Explica os seguintes projetos: com respeito ao SAAE, 

instalação de bebedouros nos estabelecimentos bancários, vacinação domiciliar de 

idosos. Convida a todos para a Audiência Pública dia 13/10/2017, às 17hs para debater 

sobre o Piso Salarial dos ACS; convida, também, para sessão especial no dia 

30/10/2017 às 18hs para debater sobre os 500 anos da Reforma Protestante. Terceiro 

orador inscrito para fazer uso da Tribuna, foi o vereador Adauto Izidoro Arruda. 

Inicia exibindo vídeo, em power point, no qual analisa criticamente a construção dos 

estádios para a Copa do Mundo. Exibe vídeo, em power point, sobre a queda do teto da 

quadra da escola de Aprazível. Comenta sobre o número de indicações e requerimentos, 

os quais ainda não foram autorizados pela atual gestão. Analisa criticamente o 

orçamento licitado para compra de mudas. Exibe fotos, em power point, da licitação 

dessas mudas. Teceu críticas aos valores gastos com o VLT. Comenta sobre a 

paralização das obras da quadra esportiva no Novo Recanto, por causa de roubos dos 

materiais. Afirma que está atento as licitações que foram realizadas. Analisa 

criticamente o número de mortos neste ano no Ceará e em Sobral. Indaga como está 

ocorrendo o Ceará Pacífico e onde está à vice-governadora Isolda Cela.  Comenta sobre 

o caos no trânsito de Sobral nos horários de pico. Exibe vídeo do engarrafamento 

próximo a Receita Federal. Exibe foto de rapaz que afirma que está sem receber o 

salário por três meses da Secretaria da Educação. Diz que esteve na Casa do Cidadão e 

que uma senhora lhe reclamou sobre a questão do aumento dos salários dos servidores 

desse órgão. Fala sobre a portaria de autoria do Presidente Paulo Cesar Lopes 

Vasconcelos para investigar o desaparecimento dos tablets. Aparteado pelo edil: Ailton 

Marcos Fontenele Vieira. O vereador José Oswaldo Soares Balreira Junior não quis 

fazer uso da Tribuna. ORDEM DO DIA – Foi aprovado, em votação única, o 

Projeto de Resolução nº 172/17, de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Sobral - Altera dispositivos da Resolução nº 124/15, de 07 de janeiro de 
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2015, e dá outras providências. Foi aprovada, em votação única, a Moção nº 048/17, 

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

por: Joaquim Euclides Feijão Neto, Antônio Oliveira Braga “Galdêncio”, 

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

José Crisóstomo Barroso Ibiapina “Zezão”, Maria Socorro Brasileiro Magalhães, 

Vicente de Paulo Albuquerque “Paulão” e Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos 

“Carlos do Calisto” - Apresenta Votos de Congratulações aos agentes comunitários de 

saúde e agente de combate às endemias do Município de Sobral, pela passagem do Dia 

do ACS e ACE. Pela Ordem, José Crisostomo Barroso Ibiapina lamenta o falecimento 

do Senhor Sergio Luiz Silva Fernandes. 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. 

 

 

 

  


